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 ملخص
 انبور  لهوا الهامة في الدرس النحوي    صادرلما كانت ألفية ابن مالك من الم

فكانووت  ,فتنايليهووا بال.وورل يالت ليوو كووابن عليووا ي المووراد  يا .ووميني       علموواأ أءوو أ 
  ف فيه    يمن هنا كانت الدراسة مءااًل ياس ًا إلظهار الفكر النحي  ياالخت 

أهو   حودأمن خ ا  ,للد ركز البحث على إظهار الخ ف النحي  بين ال لماأ 
)تيضيح الملاصوود يالمسووالك ب.وورل ألفيووة ابوون بووويهووي .وورل المووراد  الميسووي   ,.ووريل ا لفيووة

  مالك (
 ملدموة سوبلهات ,فصويا أرب وة فوي يكوين أن البحوث هواا طبي وة اقتضوت يقود  

 :تياآل النحي على الرسالة هاه فصياي   مراءع ي  خاتمة يتتليها د,يتمهي
 الخ ف النحي الفصا ا يا: 
.المراد أسباب الخ ف في .رل  الفصا الثاني:

 لخ ف بين البصريين يالكيفيينا الفصا الثالث:
 الفصا الرابع: الخ ف بين ال لماأ 

مووون ال.وووريل اليافيوووة   كتووواب التيضووويح أن إثبووواتيكوووان مووون ثموووار هووواا البحوووث  
حيوث حوي  الكثيور مون مسوا ا  ,يهي من الكتوب المهموة  فوي ميودان النحوي ال ربوي ,لأللفية

    المراد  النحيية يكيفية عرضه لها ت ليً  يتأصيً    ةيءه ظهرأي  الخ ف النحي ,
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Abstract 

 
The Grammatical dispute in: 

"Tawdeeh Al-Maqased Wal- Masalik" 

Analytic Descriptive Study 

 
By: Aid A. H. El Nahal 

Faculty of Arts- Arabic Department 

Islamic University of Gaza – Palestine 
 

Too many genius Grammarians have specialized one or more of their 

works in explaining and discussing "Alfeat Ibn Malik" as it is one of the most 

important grammatical masterpieces in presenting the grammatical vision and it's 

controversies… And this why my study is! 

 

The study focuses on showing the grammatical dispute between the 

scientists in Al-Muradey's "Tawdeeh Al-Maqased Wal-Masalik". 

 

This study is made of a preface, an introduction, four chapters, and a 

conclusion… The chapters are as follows: 

1. The grammatical dispute. 

2. The reasons of the dispute in "Al-Tawdeeh". 

3. The dispute between Al-Basreen and Al-Qufeen. 

4. The dispute between the grammarians. 

 

This study has proved that "Al-Tawdeeh" is one of the most valuable 

explains on "Al-Alfeah". Moreover, it is a very important book in grammar since it 

includes many controversial issues. It, also, clarifies Al-Muradey's grammatical 

vision and methodology. 
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 اإلهداء
 حب العربية... إلى من بذر في          

 معلمي ...وشيخي  
 حفظه اهللوالدي...  ...   

 
 إلى الغالية... 

 وعبق الروح زهرة الفؤاد ... 
 حفظها اهلل ...أمي     

 
 إلى روح أختي...               

 دةأم عبد اهلل... غا                     
 ... رحمها اهلل   

 
 إلى رفيقة الدرب...        

  حفظها اهلل  زوجتي...                                
 

لى األ   غلى منا جميعاا...وا 
 

 إلى كل من ضحى من أجل  فلسطين                 
 

 ...األسرى ...الجرحىالشهداء... 
 
 



 و

 

 وتقدير شكر
 

ءم وة  ستاا  الفاضوا الودكتير ييسوف  فانيال ر  أتلد  بءزيا ال.كر يالتلدير
يالوا  كوان لوه بوالث ا ثور فوي  ,هها رسالتيعا.ير الا  تفضا علّي بإ.رافه المميز على 

ر.واد  تويءيهي في ءهداً  يأا ل  الا ي بهاه الحلة,  اإخراءه   حنصولوي بالع يبخوا يلو  , يا 
 اهلل أسأا أن يء ا الك في ميزان حسناته   ف  م.يرةالي 

إبووراهي  أحموود  تني أن أتلوود  بال.ووكر الءزيووا  سووتااّ  الكووريمين الوودكتيريال يفووي 
   على تفضلهما علّي بمناق.ة هاه الرسالة.هيان  اما س يدكيالدكتير  ,الءدبة

رف وويا لووياأ يال.ووكر ميصوويا  سوواتاتي الكوورا , .ووميس ال لوو  يالم رفووة  الوواين 
ا سواتاة الكورا  فوي  -ة يالسو  عليوه أفضوا الصو -, ياقتفيا هود  خيور ا نوا  محمود ال ل 

يأخوووا بالووواكر ا سوووتاا الووودكتير محمووويد محمووود    مرحلوووة الماءسوووتير ,قسووو  اللاوووة ال ربيوووة
  -حفظه اهلل -ال اميد 

فووداد  يال أسووتثني موون ال.ووكر عمووادة الدراسووات ال ليووا, ممثلووة ب ميوودها الوودكتير
  -حفظه اهلل-ال اءز

 لمووي ال ظووي , علووى مووا يفوورت لووي يأزيوود .ووكرًا ءووام تي اإلسوو مية, الصوورل ال
تموووووا  هووووواه الدراسوووووة, سوووووا ً  المووووويلى           كوووووا موووووا يلتضوووووي إلي ي مثوووووالي طلبوووووة ال لووووو  الم رفوووووة 

 للبحث ال لمي  , يمنارةً .امخاً  أن يديمها صرحاً  -عز يءا-
يال.كر أيضًا لمديرّ  الكريمين في يزارة  التربية يالت لي  ال الي  اللاّين تحم  

ال موا فوي سوبيا حضوير  للءام وة يقوت الدراسوة: ا سوتاا بسوا  ياسوين سولي ,  عني أعبواأ
 يا ستاا م ين فايز البز   

 
 نسيت,,,لمن ذكرت,,, وموصول لمن  جزيلفشكري 

 ودعائي للجميع برضا اهلل.
 الباحث
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 المقدمة:
الحموود هلل الووا  بن متووه تووت  الصووالحات, يبفضووله تتنووزا الخيوورات, يبتيفيلووه تتحلوو  

 الاايات, الا  هدانا لهاا يما كنا لنهتد  ليال أن هدانا اهلل 
يعلووى آلووه  ((م لوو  الب.وورية سوويدنا محموود  يالصوو ة يالسوو   علووى هوواد  البريووة,

 ه أءم ين  يصحب
 أما ب د :

ياءتباهوووا يكرمهوووا ي.ووورفها, بوووأن  ,اللاوووة ال ربيووة -سوووبحانه يت وووالى -هللفلوود خوووا ا
أن يكوين  فكوان لزامواً  ,خلفوهء لها لاة اللران الكري  الا  ال يأتيه الباطوا مون بوين يديوه يال مون 

ا بهو  كالخليوا يرف هو ,لهاه اللاة من ال لماأ المخلصين الاين سوخره  اهلل لخودمتها, فورف ه  بهوا
 يسيبييه يالكسا ي يالفراأ يابن مالك يأبي حيان يابن ه.ا  يالمراد    الخ 

 
كمووا ال يخفووى علووى أحوود أن اللاووة ال ربيووة توورتبط بحبووا متووين بوواللران الكووري  ,قوواا ي 

وودَّ ت ووالى  ووهَّ َبَ.ووِر لعَسووانَّ الْوواع  يَّلنحع لَوو َّ أْنهَّوو ن َيلَّيلَّوويَن إعْنمووا يََّ لرمَّ وويه َيَهووَاا َيَللَوودن َن ن َءمع لعَسوواِن يَن إعَلينووهع َأعن
 { 012}النحا:  َعَربعيه مَّبعينِ 
 

بدأتوووه بدراسوووتي للمرحلوووة الءام يوووة ا يلوووى فوووي قسووو  اللاوووة  أحببوووت أن أكموووا طريلووواً 
عزمووت علووى أن يكووين علوو  ال ربيووة يالدراسووات اإلسوو مية يب وودما أنهيووت المسوواقات التحضوويرية 

- يءوواْ  عووزْ -الموويلى  التكميلووي لنيووا درءووة الماءسووتير راءيوواً النحووي ميوودان دراسووتي فووي البحووث 
 التيفي  يالسداد   

حفظووه  -فلوود بحثووت فووي هوواا الميوودان بمسوواعدة م.وورفي الوودكتير : ييسووف عا.ووير
 أن يء ا الك في ميزان حسناته -عز يءا -اهلل  سا  ً  يم ين   الا  كان لي خير دليا   -اهلل
 

 عنوان الدراسة :
 ,ة ابوون مالووك موون بووياكير مووا ت لمتووه فووي المرحلووة الءام يووة ا يلووىيلمووا كانووت ألفيوو

يأن أء لهوا ميودان الدراسوة  ,يلما لها من أهمية في الدرس النحي  آثرت أن أت مو  فوي دراسوتها
 يميضيع البحث تحت عنيان :

 "الخالف النحوي في كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك "
 ه937يلبن أم قاسم المراد
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 سبب اختيار الموضوع: 
 يءيد رغبة في نفسي للبحث في ميضيع الخ ف النحي    -
الا  بديره  ,في إرساأ قياعد النحي عند الدارسين اً كبير  اً لدراسة الخ ف النحي  دير  إنّ  -

 ي ين على الفه  الصحيح  كثر المسا ا النحيية ص يبة  
 ء له ميدانًا للبحث , منها :تيافرت في .رل المراد  ا سباب التي ت  -

 كثرة ت رضه للخ ف النحي  فيه     -     
 ل  يسب  إلى البحث في مسا ا الخ ف النحي  في هاا الكتاب أحد , فيما أعل    -    
من ال.ياهد  إضافة إلى أنه أكثر فيه , نه من ال.ريل الءيدة لأللفية فهي .رل كاما -    

  لمية فهي كتاب زاخر بالمادة ال 
 أهمية الموضوع:
.وريل أفضوا مون  مالوك ابون .ورل ألفيوةبتيضويح الملاصود يالمسوالك كتواب  دي و

فهوووي .ووورل   كبوووار ت ميوووا أبوووي حْيوووان مووون ه249قاسووو  الموووراد  ت  أ ابووون يصووواحبه  , لفيوووةا
يقود اعتمود ب ور .ورال ا لفيوة   النحوي الخو ف فصويله  فوي يبورزي  ,ال.وياهد  فيوه تكثوركاما ِ 

    المكيد  يحسن ال طار يالخضر  ا .ميني ي ال حلين عليه كابن ه.ا  ي
  فمن الءدير دراسة  الخ ف النحي  في هاا الكتاب اللي  دراسة فاحصة 

 الدراسة: أهداف
 إلى: الدراسة تهدف

  "تيضيح الملاصد يالمسالك" كتابه في اعليه اعتمد تيال النحي  الخ ف  بيان أصيا - 
   "تيضيح الملاصد يالمسالك "كتابه خ ا من يءم ه دراسة أسباب الخ ف النحي   - 
 .ميضيعًيا تصنيًفا اآلراأ هاه تصنيف  -
 له   مخالفته أي للءمهير, أي للكيفيين أي للبصريين مد  ميافلته تيضيح   -
 دراسة مسا ا الخ ف بين ال لماأ مما ل  يدخا تحت تصنيف الخ ف البصر  الكيفي -
 نحيية تيضيح يءهته ال -

 :دراسةمنهج ال
 اليصفي التحليلي   المتبع في الدراسة هي المنهج المنهج

 
 
 
 



 

3 

 

 : دراسةخطة ال
فصيا أرب ة البحث بملدمة يتمهيد ي  بدأتعلى خطى منهج البحث ال لمي  سيراً 

 لنحي اآلتي :على ا
 : التمهيد-5
فيه ترءمة البن أ  قاس  المراد  من حيث ميلده يءيانب الحياة المختلفة في  أيردت :أولا 

أخا عنه  , يال لي  التي يصلته بأها زمانه من حكا  يعلماأ , ي م.ايخه الاين   ,زمانه
 ت مياه يكتبه يتاريخ يفاته ي , هر بهات.ا

 " يالمنهج الا  سلكه فيه  تيضيح الملاصد يالمسالك "نباة عن كتابه أيردت: ثانياا 
 الخ ف النحي : :الفصل األول 

  )ماهيته, ن.أته, أه  ما صنف فيه(الخ ف النحي  -
  الترءيح النحي  عند المراد   -

 :أسباب الخ ف في .رل المراد , ييتضمن أرب ة مباحث :  الفصل الثاني 
 ند المراد  يت امله م ها  ال ربية الياردة ع اللهءاتا يا:  -
   يت امله م ها المراد  عند: الضريرة ال. رية  الثاني -
 الثالث : التأييا عند المراد     -
 الرابع: اخت ف الريايات في ال.اهد النحي    -

 الخ ف بين البصريين يالكيفيين في مبحثين : الفصل الثالث : 
    هين التي أبد  المراد  فيها رأيالكيفيا يا: المسا ا الخ فية بين البصريين ي  -
   اً لمراد  فيها رأيا يبدالثاني : المسا ا الخ فية بين البصريين يالكيفيين يالتي ل   -

مسا ا الخ ف بين ال لماأ في كتاب تيضيح  الملاصد ي المسالك ب.رل ألفية  :الفصل الرابع 
 في ث ثة مباحث : ابن مالك

  ن مالكالمراد  يابا يا:  - 
  المسا ا التي خالف فيها المراد  النحاة الثاني :- 
  يها ال لماأ مع الءمهيرالمسا ا التي اختلف فالثالث:  -
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 تمهيد
 وفيه: 

هوووووو )اسووووومه ينسوووووبه, ميلوووووده, علموووووه, خللوووووه, .وووووييخه, ت ميووووواه, 249الموووووراد   -0
 مدلفاته, يفاته( 

 الك( كتابه )تيضيح الملاصد يالمسالك ب.رل ألفية ابن م -2
 هـ:937المرادي : أولا 
 اسمه ونسبه: 

بدر الدين الم ريف بوابن أ   أبي محمد ,بن عليهي الحسن بن قاس  بن عبد اهلل 
  (0)النحي  اللاي  ,المحتد الفليه المالكي  اآلسفي الماربيّ , المصر  الميلد ,المراد  قاس 

ووراد,  إلووىنسووبة المووراد  " ليووا: يأمووا عوون قبيلتووه ف ي مر ابعر بوون مالووك , سَّوواسوومه يََّحووي مَّ
  (2) "ينسب إليه ءماعة من الصحابة فمن ب ده  اِ يبع قَ  نه أيا من تمْرد باليمن,   به

 مولده:
بوين  اإلءمواع أنْ  إال يلوي ب.وكا تلريبوي  لميلوده, محودداً  ل  ياكر المدرخين تاريخواً 

   أصحاب التراء  يالطبلات أنه مصر  الميلد
ة زهراأ , يكانت هاه المرأ ياسمها ,إلى ءدته من أبيه أ  قاس  نسبةً ن يسمي  باب 

ميها بال.يخة  فلما يلد الحسن ياعتلد الناس فيها فسّ , على ءانب كبير من الخل  ياليرع
, فصار اسمها اباسمه هيقرنيا اسمَ , ر الناس صحبة لءدته , فللبيه بهاكان أكث  المراد  يكبر

 تميز به عن غيره ي رف يي ,عليه ي.هرته تاب ة لها عنياناً 
ليسووووت ءدتووووه, إنمووووا هووووي اموووورأة موووون بيووووت ال ووووز  هوووواإن :ب وووور الوووورياة قوووواليا أنّ  إال
يحسن م املته منا صاره, يتبنته يادعت أنه  ,يتلياه  ,أحبت الحسن لخلله  ,يالسلطان يالملك

  (3)اسمه باسمها فاقترن  يا.تهر بالك ,ابنها
 
 
 
 

                                                 

 , 0/042د اي للد المفسرينيطبلات , 2/001 لل سل ني يالدرر الكامنة ,0/502 للسييطي ة اليعاةباي (0)
   2/200للزركلي ع  يا , 8/224 للحنبلي ي.ارات الاهب

  003, للهماانيعءالة المبتد  يفضالة المنتهي في النسب (2)
  0/431ة, للسييطي ( حسن المحاضر 3)
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ة تحليلوه ل.وورل التسووهيا للمووراد  علووى علووب محموود عبوود النبوي عبيوود فووي ملدموو يقود
ال, ي , يمووا إاا كووان متزيءووا أقوود أغفلووت هوواا الءانووبالتووراء   كتووب أنّ  حياتووه االءتماعيووة, مبينوواً 

نن  ال يزيووود عووون  ال, فالحوووديث عووون حيووواة هووواا ال وووال  حوووديث قصوووير ءوووداً  أيكوووان لوووه ثموووة أيالد  يا 
  سه الباحث عند الترءمةيهي ما لم  (0) ت رر لهار في ءميع الكتب التي أسطبض ة 
 علمه:

هوووي اللاوووي  التصوووريفي البوووارع, كوووان فوووي النحوووي ناباوووة مووون نياباوووه, أغووور  بوووه منوووا 
فوووي الموواهب الموووالكي  درس الفلوووه  صوواره, ي.ووواف بالتوووديين يالتصوونيف  يكوووان موووع الووك فليهووواً 

ان فووي علوو  ا صوويا, فكوو كووالكنوواس للفتيووا ي توودين برأيووه, ي ال طوور  بابووهتلنووه, ينبووث فيووه حتووى اي 
ابن أ  قاس  في اللراأات, يتفنن فيهوا يتبحور يأءواد,  أيضاً  نبث, ي فيه مءيداً  متيناً ًا ماهر  أصيلياً 

  (2) يكان له مءلس يفد إليه الكثير لت ل  اللراأات ياالقتداأ به
 :خلقه

يخوواف اهلل ييخ.وواه  يرعوواً  تليوواً  متووديناً  صووالحاً  , ركبيوو كووان ابوون أ  قاسوو  علووى خلوو   
  يلووه كرامووات كثيوورة "   كثيوور المحاسوون ,حسوون ال.ووما ا يكووان مت بووداً  ,لتياضووعكثيوور المووريأة يا

ع النواس فوي مناموه, فلواا لوه: يوا حسون اءلوس  نفرو -صلى اهلل عليه يسل  -منها أنه رأ  النبي 
  (3) "بمكان المحراب بءامع مصر ال تي  بءيار المصحف

 شيوخ ابن أم قاسم:
قاسوو , يااع صوويته يا.ووتهر بفضووا .ووييخه نبووث ال.وويخ المووراد  الم ووريف بووابن أ  

اكوور مختصوور  يءلووس فووي حللووات دريسووه , يفيمووا يلووي ,يت لوو  علووى أيووديه  ,الوواين تللووى عوونه 
 :حسب الترتيب الزمني في يفياته ه .ييخب ر ل
 :(4) ه(943)أبو زكريا الغماري -0

يلوود سوونة   ,يحيووى بوون أبووي بكوور عبوود اهلل الامووار  التينسووي أبووي زكريووا الصوويفيهووي 
قوورأ ال ربيووة بتووينس علووى أبووي الحسوون بوون  "قوواا السووييطي:  ,ثوو ث يأرب ووين يسووتما ة موون الهءوورة

 يبدم.  على ابن مالك صاحب ا لفية, يباللاهرة على ال.يخ البهاأ بن النحاس, ,عصفير
 
 

                                                 

  8د  ملدمة .رل التسهيا, للمرا (0)
  2/001, يالدرر الكامنة 0/531, يحسن المحاضرة 502/ 0( باية اليعاة 2)
  8/224, ي.ارات الاهب 0/042ني, يطبلات المفسر 2/001, يالدرر الكامنة 0/502باية اليعاة  (3)
  2/330, يباية اليعاة1/211الدرر الكامنة (4)
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ثالث ع.ر المات في    يل  ي ثر له على مدلف (0)ة"يمع الك كانت بضاعته في النحي مزءا 
  ة سنة أربع يع.رين يسب ما ةمن ا  الحء

  :(2) ه(931)أبو حيان األندلسي -4
اإلموا  أثيور الودين أبوي حيوان  ,محمد بن ييسوف بون علوّي بون ييسوف بون حيوان هي

يالمن.وأ يمصوور   موون البربور, غرنواطي الميلوود نفووزة قبيلوة نسوبة إلوى ,ا ندلسوي الارنواطي النفووز 
فووي أياخوور .ووياا سوونة أربووع يخمسووين  - مدينووة فووي حضوورة غرناطووة -لوود بمطخ.ووار  ي  الوودار 

 مصنفاته:من أ.هر  يستما ة  
 إتحاف ا ريب بما في اللرآن من الاريب  -0
  ارت.اف الضرب من لسان ال رب -2
 البحر المحيط في التفسير  -3
 التاييا يالتكميا في .رل التسهيا مطيا  -4

 يدفن في ملبرة الصيفية  ,خمس يأرب ين يسب ما ة صفر سنة من  .رينيال ثامنالفي  مات
 : (3) (وه241)الشرف المغيلي -3

عوال  مون علمواأ  ال.ويخ .ورف الودين  ,عيسى بن مخليف بون عيسوى المايلوي هي
المالكيووة, درس موواهب اإلمووا  مالووك ينبووث فيووه, يالتووف الءميووع حيلووه ينتف ووين بووه ييتللووين عنووه 

يها, حتوى أحبوه النواس يأكبوريه ي طوي الحلوي  لواي  عدالً  ييلي مناصب دينية هامة, يكان حكماً 
سوووت يأرب وووين  سووونة -رحموووه اهلل- موووات  يلووو  ي ثووور لوووه علوووى مدلوووف  يأءلووويه لنزاهتوووه يحصوووافته

  يسب ما ة من الهءرة
 : (4) ه(248)التستري المجد إسماعيل -3

  مءود الودين النحوي  الملورس ا سوتاا ,تر تسوإسماعيا بن محمد بن عبد اهلل الهي 
و"قاا ابن الءزر  في طبلوات اللوراأ:   تستريته ر , نسبة إلى قر تستيال ة صو ل الودين فْ إموا  صَّ

بالص حية ثو  خانلواه سورياقيس, .ويخ اللوراأ ال  موة ا يحود ا سوتاا الملورس النحوي  ا صويلي 
 ال.اف ي, برع في اللراأات يا صيا يال ربية, يكان .يخ اللراأات بالمدرسة الفاضلية, م.هيراً 

                                                 

  2/330باية اليعاة (0)
(
2
ي أعيوووان  ,4/20 البوون .وواكر الكتبووي فوويات اليفيوواتي  ,0/382دين الوواهبيل.وومس الوو م رفووة اللووراأ الكبووار(

 ,5/025لصووو ل الووودين الصوووفد  , يالووويافي باليفيوووات5/321لصووو ل الووودين الصوووفد  ال صووور يأعووويان النصووور
 ايوا التلييودي  ,0/80 للسان الدين بون الخطيوب س من . راأ الما ة الثامنةالكتيبة الكامنة في من لليناه با ندلي 

  0/281يباية اليعاة ,1/58الدرر الكامنةي  ,0/283لتلي الدين الفاسي ياة السنن يا سانيدفي ر 
  2/24البن فرحين يالديباج الماهب ,0/58طبلات المفسرين (3)
  0/455باية اليعاة (4)
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سوونة ثمووان  توويفي يلوو  ي ثوور لووه علووى مدلووف  (0)"ة ا داأ, انتفووع بووه ءماعووةبحسوون اللووراأة يءوويد
  يأرب ين يسب ما ة من الهءرة

 :(2) ه(249)شمس الدين بن اللبان -5
ال.ووويخ .ووومس الووودين بووون اللبوووان الدم.ووولي ثووو   ,محمووود بووون أحمووود بووون عبووود المووودمن 

يلود سونة "ات الواهب: .وار  صواحبقاا  المصر  ال.اف ي اإلما  ال  مة الم ريف بابن اللبان 
  (3)"خمس يثمانين يستما ة من الهءرة

 مصنفاته:من أ.هر 
 ترتيب ا   لإلما  ال.اف ي يل  يبيضه  -0
 مختصر في علي  الحديث  -2
 كتاب في التصيف  -3
كتوواب مت.ووابه اللوورآن يالحووديث تكلوو  فيووه علووى طريلووة الصوويفية, يهووي مختصوور حسوون تكلوو    -4

 اديث المت.ابهات فيه عن ب ر اآليات يا ح
 اختصر الريضة يل  ي.تهر لا قة لفظه  -5
 في النحي  ءمع كتاباً  -1
 من الهءرة   تسع يأرب ين يسب ما ة 249اللبان بالطاعين في .ياا سنة  تيفي ابن 
 :(4) (هو252)ر سراج الدين الدمنهو -1

 عموور بوون محموود بوون علووّي بوون فتوويل سووراج الوودين أبووي حفووا الاووز  الوودمنهير هووي 

خووا ال ربيووة أ .(5)"يلوود ب وود الثمووانين يسووتما ة موون الهءوورة": قوواا ابوون الءووزر  المصوور  ال.وواف ي 
 ثور لوه يلو  يَّ   عن ال.يخ .رف الدين محمد بن علّي الحسني ال.االي, يعن التلي ابن الصا ث

 من الهءرة  بمكة .هر ربيع ا يا سنة  اثنتين يخمسين يسب ما ةمات   على مدلف
 
 
 
 

                                                 

  0/018غاية النهاية البن الءزر   (0)
  2/81يطبلات المفسرين  ,2/251يغاية النهاية ,9/94 للسبكي طبلات ال.اف ية الكبر  (2)
  8/229.ارات الاهب (3)
  2/223يباية اليعاة  ,2/254ايا التلييد في رياة السنن يا سانيد (4)
  0/592غاية النهاية  (5)
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 :هتالميذ
الت ميا الواين توأثريا بوابن أ  قاسو  يأخوايا عنوه حسوب الترتيوب الزمنوي  أ.هر مني 

 :في يفياته 
 :(0) ه(210)ابن هشام األنصاري -0

ل.ويخ ءموواا ا ,عبود اهلل بون ييسوف بون أحمود بون عبود اهلل بون ه.وا  ا نصوار  هوي

سونة   فوي ا  الل ودةيلود  .الفاضا ال  مة الم.هير أبوي محمود ,الدين الحنبلي النحي  المصر 
موون كبووار علموواأ اللاووة ال ربيووة, ا.ووتهر بووالتحلي   يهووي , هووو(218) موون الهءوورة ثمووان يسووب ما ة

يطوارت  ,ااع صويته فوي ال وال  اإلسو ميفو  يس ة االط ع ياالقتدار على التصرف فوي الكو  
 مصنفاته في غالب الديار 

 قاا ابن خلدين في ابن ه.ا :
ع أنوووه ظهوور بمصوور عووال  بال ربيووة يلووواا لووه ابوون ه.ووا  أنحووى مووون مازلنووا ينحوون بووالمارب نسووم"

 مصنفاته: من   (2)"سيبييه
 , يله .ريل أكثرها مطبيع مراراً .رحه .اير الاهب في النحي  طبع  -0
الصوود  موون أهوو  كتووب النحووي, عليووه .وورل المدلووف  طبووع بمصوور يتووينس  ار قطوور النوود  يَبوو -2

  يعليوه .وريل 0882يودن سونة إلى الفرنسية, يطبوع فوي ل , ياهت  اإلفرنج به فنلله كيءيارمراراً 
 كثيرة 

بوووا, يدار ي مانوووي اللبيوووب عووون كتوووب ا عاريوووب فوووي النحوووي  منوووه نسوووخ فوووي أكثووور مكاتوووب أير  -3
  يفي مصر مراراً  0224الكتب المصرية, يطبع في طهران سنة 

ين ميقووود ا اهوووان يمووويقظ اليسووونان فوووي أغووويا مسوووا ا النحوووي, منوووه نسوووخ خطيوووة فوووي بووورل -4
 يباريس يدار الكتب المصرية 

  هو(210)مات ليلة الءم ة خامس ا  الل دة سنة إحد  يستين يسب ما ة
 :(3) ه(293)جالل التباني -2

لنزيلوه التبانوة ظوواهر  -الم وريف بالتبواني  -ءو ا بون أحمود بون ييسوف التيزينووي 
ن التركمواني, يأخوا عنوه قد  اللاهرة قبا الخمسين, يسمع البخار  من ال.يخ ع أ الودي اللاهرة 

                                                 

.4/042 يا ع   ,3/93الكامنة  يالدرر ,0/531يحسن المحاضرة  ,2/18( باية اليعاة 0)

  8/331.ارات الاهب (2)
 ,5/3يالمنها الصافي ,2/92الكامنة  يالدرر ,0/422يحسن المحاضرة  ,0/488( باية اليعاة 3)

.2/032 يا ع  , 0/081يالبدر الطالع 
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بوون ايعوون اللوويا  اإلتلوواني, يأخووا ال ربيووة عوون ابوون أ  قاسوو  ياللوويا  اإلتلوواني يال.وويخ ءوو ا الوودين 
  يدرس سنين يأفتى بارعاً  نحيياً  أصيلياً  يكان فليهاً  ,ه.ا  يابن عليا

 يصنف تصانيف منها:
 المنظيمة في الفله  -0
 ات .رل المنظيمة في الفله  في أرب ة مءلد -2

 ..رل الم.ار  -3
 .رل المنار  -4
 .رل التلخيا  -5

 .(2)"رأيته بخطه"على البخار   قاا ابن حءر ال سل ني: (0)اختصر .رل مالطا   -1
رءب سونة ثو ث يتسو ين يسوب ما ة عون بضوع  من ثالث ع.رالباللاهرة في  مات

  يستين سنة
 :(3)مؤلفاته

 منها: ,للمراد  مدلفات باا فيها كا ءهده 
مطبويع بتحليو  الودكتير فخور الودين قبواية  هوي كتواب :الجنى الداني في حـروف المعـاني -0

-ه0403لبنوووان ,طب توووه ا يلوووى –يا سوووتاا محمووود نووودي  فاضوووا" دار الكتوووب ال لميوووة بيوووريت 
0993   

مواكرة صوايرة ضومن  :في الجمـل التـي ل محـل لهـا مـن اإلعـراب ابن أم قاسم رسالة -2
صوفحة مخطيطوة, ميدعوة بمكتبوة ا زهور تحوت رقو   ةثو ث ع.ور   مءميعة, يهي ت.وتما علوى

0291  
توضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن  : المســمى بـــ)شــرح ألفيــة ابــن مالــك -3

ــك يهووي كتوواب مطبوويع يمحلوو  لألسووتاا الوودكتير "عبوود الوورحمن علووي سووليمان " دار الفكوور  (:مال
 فيما ب د   , يسيأتي تفصيله2110-ه0422ال ربي طب ته ا يلى 

 
                                                 

التركوي ا صوا  هوو ,212ت  الحكور أبي عبد اهلل ع أ الودين مالطوا  بون قلويج بون عبود اهلل البكءور  هي  (0)
سكان ال  مصر  الن.أة .ورل ابون ماءوه   مون مدلفاتوه: عند ا كثريناين يفتح ال   كاا يمالطا  بض  المي  يا 

  5/433, ي.رل البخار   انظر أعيان ال صر يأعيان النصر إكماا تهايب الكماا , يلمالطا 
  2/92الكامنة  الدرر (2)
, يملدمووة محلوو  4/042 يا عوو   ,3/93الكامنووة  , يالوودرر0/531ن المحاضوورة ,يحسوو2/18( بايووة اليعوواة 3)

  015-0/91التيضيح 
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نسوخة فوي مءلود بللو  نسوخ  :شرح باب وقف حمزة وهشـام علـى الهمـزة مـن الشـاطبية -4
هووو 0228بخووط أحموود بوون ييسووف السوومنيد  ال.وواالي ا حموود   فوورة منووه فووي ا  الحءووة سوونة 

  ميدعووووة بوووودار الكتووووب المصوووورية قسوووو  20يرقووووة يمسووووطرتها 53مءديلووووة بالمووووداد ا حموووور فووووي 
  42المخطيطات تحت رق  

 .وورحه ابوون أ  قاسوو , يهووي كتوواب :شــرح تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد لبــن مالــك -5
الطب وة  المنصويرة -مكتبة اإليموان, "و"محمد عبد النبي محمد أحمد عبيد يدراسة  يحلبت مطبيع
  هو0422- 2111ا يلى 

نسوخة فوي مءلود صواير : شرح المفيد على عمدة المجيد فـي علـم التجويـد للسـخاوي -1
  تيمير 412ميدع بدار الكتب المصرية قس  المخطيطات تحت رق   الحء  

ــي علــم  -2  ــي علــم الخليــل "وتســمى مقدمــة ابــن الحاجــب ف ــل ف شــرح المقصــد الجلي
هي .رل للملصد الءليا في عل  الخليا الا  نظموه ءو ا الودين أبوي عمور عثموان : العروض"

هوو, يتسومى 141  المتويفى عوا  بن عمر بن أبي بكور الم وريف بوابن الحاءوب الموالكي النحوي ا
ملدمة ابن الحاءوب فوي علو  ال ورير يتحتوي  علوى ث ثوين يرقوة  ضومن مءميعوة مخطيطوة  

 " مءاميع 23ميدع بدار الكتب المصرية تحت رق  
 :(0)وفاته

من أيلياأ اهلل أحسن اهلل له الخاتمة, فتيفي فوي يوي  مبوارك  يلياً  يرعاً  لما كان تلياً 
يدفوون   ووو تسووع يأرب ووين يسووب ما ة موون الهءوورة(ه249)ر المبووارك سوونة يهووي عيوود الفطوو  ميمووين

    (2)بسرياقيس
 .ما الا  الطاعين فيها انت.ر حيث ,بكثرة السنة هاه عن المدرخين تحدث يقد

لو   الوك موع ي  ,لو  ي ورف قبلوه يال ب وده مثلوه   ي المكرموة مكوة دخوا حتوى كلوه إلسو ميا ال ال 
ابتلوويا بهوواا  قوودن علموواأ إثبوواته  بووأمووع   يبوواأت بسووبب هوواا المووا هيثبووت موودرخ موون الموودرخين أنوو

يال.وويخ أحموود بوون مكتووي  النحووي , يأبووي عبوود اهلل بوون , .وومس الوودين اللبووان  .وويخهالووب أ أمثوواا 
   الصا ث, يغيره 

                                                 

 ,0/042ن ييطبلات المفسر  , 2/001يالدرر الكامنة  , 0/502باية اليعاة,  (0)
   2/200ياالع  , 8/224ي.ارات الاهب 

, ال.وواطا ال.وورقي لترعووة اإلسووماعيليةعلووى  تلووعهووي قريووة موون قسوو  الخانلوواه محافظووة الللييبيووة سوورياقيس:  (2)
لبحريوة ديار أيسوية للخوديي  إسوماعيا با.وا, يفوي يأغلب أبنيتهوا بواآلءر, يلهوا ءوامع بمنوارة, يفيهوا مون الءهوة ا

الموياعظ    انظور:السولطان محمود بون قو ين, يبهوا منوارة .وهيرة أن.وأها ملابلتهوا قنطورة علوى الترعوة اإلسوماعيلية
  3/348ياالعتبار باكر الخطط ياآلثار
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حيوث   يل ا كثرة اليفيات حالت دين م رفة أعمار كثير ممن تيفي في هاا ال وا 
بعطَ   ألهواه فكوان بهو  مون الوب أ موا  ,(0)إنسوان ألوفتسو ما ة  ةَّ في .هر .و بان يرمضوان يفوا ضَّ

    حياته  أميرعن كثير من 
 ) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك الكتاب) :ثانياا 

لأللفيوة,  يمهمواً  يافيواً  يمثا تيضيح الملاصد يالمسالك ب.رل ألفية ابون مالوك .ورحاً 
 باحوثفامتاز بدقوة متلنوة, فو  يحتواج ال ية يبلث النهاية الاا -رحمه اهلل –فلد أيفى فيه المراد  

 ته , يأخاها بال ناية يالتفصيا  إليءاد ضالته, يقد بسط فيه آراأ النحاة يمااهبه  يت لي ءهداً 
يقوووود اعتموووود فووووي .وووورحه علووووى مدلفووووات السووووابلين كارت.وووواف الضوووورب, يالتسووووهيا,  

  تفكيره  , يءاد بهي قريحته ي.رحه  يقد أضاف ما حيته أصالته
فووواد ب.ووورحه الكثيووور ممووون تب وووه كا .وووميني الوووا  نلوووا الكثيووور عنوووه, ف لوووى سوووبيا أ

" قوواا المووراد  فووي التنبيووه فووي بوواب الم وورب يالمبنووي, ب وود قوويا النوواظ : ا .ووميني قوواا  المثوواا:
  (3)" قاا المراد : يفيه نظريقيله: " (2) "الثالث   

كثيوور فووي .وورحه  يقوود كثوور  اا, يهووالمووراد  اآلراأ  صووحابها المتلوودمين نسووبيقوود 
است.وووهاده باآليوووات اللرآنيوووة, يا حاديوووث النبييوووة, يأ.ووو ار ال ووورب, يأمثووواله , كموووا سووون حظ فوووي 

 الفصيا اللادمة 
 منهج المرادي في كتابه التوضيح:

صوولى اهلل عليووه  –بوودأ المووراد  .وورحه بملدمووة يسوويرة افتتحهووا بالحموود يالصوو ة علووى النبووي  -0
            فة .وووورحه, يقوووود أ.ووووار بأنووووه تيضوووويح مختصوووور لملاصوووود ألفيووووة ابوووون مالووووكثوووو  بووووين صوووو -يسوووول 

  -رحمه اهلل -
 حيوث ا يلى كاملة كما نراه في باب موا يميوز االسو  بطريلتين: خا المراد  أبيات الناظ أ  -2

 يليا:
 بوووووووووووووووووووووووووالءر يالتنووووووووووووووووووووووووويين يالنوووووووووووووووووووووووووودا يأا

 

 (4)يمسوووووووووووووووند ل سووووووووووووووو  تمييوووووووووووووووز حصوووووووووووووووا 
 عرضه في باب ا سماأ الستة:من ة كما ن حظ مءزيأة حسب اللاعد : الثانية 

 مووووووووووووووووووووون ااك اي إن صوووووووووووووووووووووحبة أبانوووووووووووووووووووووا
 

                                      
 

                                                 

  005-003/ 0( التيضيح, 0)
  0/413.رل ا .ميني (2)
  2/18نفسه (3)
  084/ 0التيضيح  (4)
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ث  أكما   (0) " نها ال تفار  اإلعراب با حرف    (ايو)".رع في اكر ا سماأ الستة, يبدأ ب
 :خر, ي.رحه.طره اآل

                               
 

  المي  منه بانايالف  حيث  
 ( 

 
  (2) " ي ني أن الف  من ا سماأ التي ت رب با حرف   "

 , يهووي ءلووي ياضووح فووي .وورحهكبيوورًا بووالت ريف يالحووديد,  المووراد  مموون ي تنووي اعتنوواأً كووان  -3
فواإلعراب فوي "فوي بواب الم ورب يالمبنوي, حيوث حوْد اإلعوراب بوالت ريف لاوًة ياصوط حًا:  كليله

يأما في االصط ل ففيه ماهبان: أحدهما     أ : أبان أي أءاا أي حسناللاة مصدر أعرب, 
  (3)"    يالثاني لاي أنه لفظي

  يلو  يودخرلوك فوي نظموه لألبيوات, فلو  يلود  فيوه الوا  سواقه ابون ما المراد  بالتسلسواالتز   -4
ن تطلووب ال.وورل اكوور قاعوودة تخووالف ترتيووب  بووا ءوواأ .وورحه لألبيووات حسووب ترتيووب ابوون مالووك, يا 

بابها, كما يليا فوي بواب االسو  الميصويا حيوث عورر أنوياع  إلىالناظ , أيءز اكرها, يأ.ار 
, فتكوووين اسووومية أي حرفيوووة نافيوووة يزا ووودة يمصووودرية يكافوووة, يأ.وووار بوووأن هووواا الميضوووع لووويس (موووا)

أما الحرفية: فتكين نافية يزا دة يمصودرية يكافوة ميضع بسط الك   على هاه ا قسا , يليا: "
  (4)"يس هاا ميضع بسط الك   على هاه ا قسا يل يمهي ة

ثووو  ي لوووب عليهوووا إموووا  -أي النحوووي  –كوووان الموووراد  فوووي ب ووور ا حيوووان يووواكر آراأ النحووواة  -5
ما بالرفر, كما سيتبين لنا في الفصيا اللادمة   باللبيا في تمدها, يا 

حة اللاووة أ.ووار المووراد  فووي .وورحه إلووى اللاووات ياللهءووات المختلفووة  يكووان يحكوو  علووى صوو -1
 ب.هرتها أي على ض فها بارابتها  كما سيتبين في الفصا الثاني  

اكر المراد  في .رحه أسماأ الكثير من أع   النحاة, فنلا رأيه  باإلتبواع أي المخالفوة أي  -2
 الت لي   كما سيتبين في الفصا الثالث  

 
 
 
 
 

                                                 

  305/ 0التيضيح  (0)
  305/ 0نفسه (2)
  291/ 0نفسه  (3)
  434/ 0نفسه  (4)
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 الفصل األول 
 الخالف النحوي 

 
 : مبحثين يشتمل الفصل األول على

 
 : الخالف النحوي )ماهيته, نشأته, أهم ما صنف فيه(المبحث األول

 .عند المرادي الترجيح النحوي: المبحث الثاني
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 المبحث األول:

 الخالف النحوي )ماهيته, نشأته, أهم ما صنف فيه( 

 :وفيه
 

 .واصطالحاا  الخالف النحوي لغةا  -0
 نشأة النحو: -4

 ن.أة الخ ف النحي    0
 ظهير الخ ف النحي    2
 أسباب الخ ف النحي    3
 ن.أة مدرسة البصرة   4
 ن.أة مدرسة الكيفة   5
 المدرسة البادادية  1
  البصرة يالكيفة مدرستيأ.هر علماأ   2

 أهم ما صنف في الخالف.  -4   
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 :واصطالحاا  الخالف النحوي لغةا  -5
 :الخالف لغة أولا:  

يالخوو ف الخلووف يخالفووه إلووى ال.وويأ (0)الخوو ف المخالفووة"يلوويا صوواحب اللسووان :
   (2)"عصاه إليه أي قصده ب د ما نهاه عنه

َيا عًاا اَل َيلنَبثَّويَن  :ن الكوري  فوي ب ور آياتوه علوى م نواه قواا ت والىآكما ا.تما اللر 
َ فَوَك إعاْل َقلعويً   خع

(3),   َّوَ َف َرسَّوياع اللْووهفَورعَل النم هع ن خع َخْلفَّوويَن بعَملنَ ودع
 رسوويا اهلل (فَ لنوخَ )ييلورأ (4) 

 "يقيله ت الى ,أ " مخالفة  ََّيَما أَّرعيودَّ َأنن أََّخوالعَفكَّ ن إعلَوى َموا َأننهَواكَّ ن َعننوه
 (5), ََّيَموا َكواَن الْنواس

َتَلفَّيا َيلَوويناَل َكلعَمووِة َسووبَ  ووَدًة فَوواخن َتلعفَّووينَ إعاْل أَّْمووًة َياحع ووَي َبينووَنهَّ ن فعيَمووا فعيووهع َيخن وونن َربرووَك َللَّضع َلتن مع
 (1), َيَللَوودن

ووَي َبينووَنهَّ ن َيا عْنهَّوو ن َلفعووي َ.وو وونن َربرووَك َللَّضع تَّلعَف فعيووهع َيلَوويناَل َكلعَمووِة َسووَبَلتن مع َنووا مَّيَسووى النكعتَوواَب فَوواخن ننووهَّ آَتين ك ٍّ مع
مَّرعيب  

(2) 
  َتلعفعينَ َ.اَأ َربَُّك َلَء َ لي ين َدًة َياَل َيَزالَّيَن مَّخن َا الْناَس أَّْمًة َياحع

(8)  
فين في الرز  فهواا غنوي يقيا مختل, على أديان .تى" :ا خيرة آليةليليا اللرطبي في تفسيره  

  (9) "يهاا فلير
 الم نى اللاي  للخ ف :هي المخالفة يعد  االتفا   إنّ يمكننا أن نليا 

 :اا الخالف اصطالح ثانياا:
يليا المناي  "ما يفه  منه بااللتزا , أي أن يتبين الحك  في المسكين علوى خو ف 

   (01)ما تبين في المنطي "
"هي منازعة تءر  بين المت ارضين لتحلي  ح  أي : ييليا الءرءاني في ت ريفاته

  (00)إبطاا باطا"
 

                                                 

  0/818, للفيريزآباد  ( اللاميس المحيط0)
  9/91, البن منظير, مادة )خلف( ( لسان ال رب2)
  21/05 اإلسراأ( 3)
  80/01( التيبة4)
  88/02( هيد5)
  09/00( يينس1)
  001/02 ( هيد2)
  008/02 ( هيد8)
  9/005 نآاللر الءامع  حكا   (9)
  300 , ل بد الرديف المناي  اللاهر ( التيقيف على مهمات الت ريف01)
  003للءرءاني ,( الت ريفات00)
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ر فوي حالوه خولآل ماوايراً  "أن ينهج كا .وخا طريلواً  :ييليا محمد عبد اهلل صالح

أي أقياله, ييدديان إلى مطل  الماايرة في الليا أي الرأ  أي الهي ة أي الميقف, يي.تم ن على 
  (0)المنازعة يالمءادلة"

يموون هوواا الت ريووف االصووط حي للخوو ف بإط قووه, يمكننووا أن نلوويا فووي الخوو ف 
 أي إعرابيواً  ,لاييواً  هي الك الخ ف الياقع بين النحاة فوي مسوألة موا مون حيوث تخريءهوا:النحي  

 , الا  تءلى  بين مدرستي  البصرة يالكيفة  أي قياساً  من أبياب أصيلها سماعاً 
ف بد للباحث أن يلف على   يحتى نلف على الخ ف النحي  بصيرته الصحيحة

 فاختلفيا في مسا له   ,يبرع أصحابه يسلكيا . ابه ,ن.أة النحي يتطيره حتى نضج هاا الفن
 حو:نشأة الن -4

الحووديث عوون ن.ووأة النحووي  ال بوود للباحووثحتووى نصووا إلووى ن.ووأة الخوو ف النحووي  , 
 يأيا ا النحاة 

اللاوووة ال ربيوووة يكرمهوووا علوووى سوووا ر اللاوووات,  -سوووبحانه يت وووالى -لموووا اخوووتا اهلل 
 ,يلاوووة أهوووا الءنوووة حتوووى أنبتهوووا فوووي ءزيووورة ال ووورب خالصوووة  بنا هوووا ,ن الكوووري آفء لهوووا لاوووة اللووور 

ال ي.ويبها .وا ب  نليوةً  حتوى أنهو  ال يسوتطي ين أن ينطليهوا إال فصويحةً  ,يصلا ألسنته  عليها
بعويِن :ن الكري   قواا ت والىآلتستطيع أن ت بر بحريفها عن اللر  َيَهوَاا لعَسواِن َعَربعويه مَّ

  تلوك (2) 
  -صلى اهلل عليه يسل  -الم ءزة الخالدة للمصطفى

ظفها يحرهووا مووا ينوواله , إال يلمووا كووان ال وورب ي ي.ووين فووي ءزيوورته  يينوواله  موون .وو
ن بهووا غيوور متطل ووين إلووى مووا حءووب عوونه  موون ن ووي  فووارس يالووري , حتووى كووان فووي ي أنهوو  قووان 

موا يء لهو  يتمسوكين بلاوته   ,أسوياقه  يمنتودياته  مسواحة ياسو ة للمنواظرات ال.و رية يالخطابيوة
 , دبييتحوووووورين فصوووووويحها, فهوووووواه أسووووووياقه  عكوووووواظ يمءنووووووة ياي المءوووووواز الزاخوووووورة بمنتووووووديات ا

ي رضوووين مفووواخره   ,يفووودها ال.ووو راأ مووون كوووا حووودب يصووويب ,يالمباريوووات ال.ووو رية يالخطابيوووة
  (3)يمناظراته   يم اظماته , فهي ساحة التمحيا

يال أريد اإلسهاب إال للفا دة, فهاه الم للات خير دليا على موا مورت بوه اللاوة مون 
 التنليح ي الترتيب يالمكانة الرفي ة 

                                                 

  05( الخ ف النحي  في .رل ابن عليا0)
  04/013( النحا2)
  03 ن.أة النحي يتاريخ أ.هر النحاةانظر: ( 3)
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يسووطع  -عليووه الصوو ة يالسوو  -نبيووه  -سووبحانه -يب ووث اهللءوواأ اإلسوو    عنوودما
ين, فيصولت د, ث  تيالت الفتيحات فوي عهود الخلفواأ الرا.و نيره يدخا الناس في دين اهلل أفياءاً 

, يامتوودت رق ووة اإلسوو   حتووى حوويت ا عوواء  -رضووي اهلل عنووه -إلووى عهوود عموور بوون الخطوواب
يغيوووره  فوووي  ,ن مووون ال وووربيالمسووولم بوووين ط يالمووويالي فوووي الوووب د المفتيحوووة, يبحكووو  هووواا االخوووت

فءم وووته  اللاوووة ال ربيوووة كموووا ءم هووو  الووودين يال ليووودة,  ,غوووديه  يرياحهووو  ياخوووت طه  با مصوووار
فووال ربي يسوومع موون غيوور  ,حووده  لآلخوورأأن يسوومع  ,علوويه  فانوودمج ب ضووه  بووب ر فكووان ياءبوواً 

  (0)سليلتهفتسرب الض ف إلى ال ربي ي  ,ال ربي, يا عءمي مضطر للحديث م ه 
"أر.ووديا أخوواك   :, فيلوويا-صوولى اهلل عليووه يسوول  -فهوواا رءووا يلحوون بحضوورة النبووي

أقرأ  أقع فأسلط خير من أنن  "  نن  :  يكراهة أبي بكر اللحن يتحاير الناس منه(2)فانه قد ضا"
"ياهلل لخطودك  فوي  :فلواا -رضوي اهلل عنوه -فألحن"  يقي  أساأيا الرمي يلحنيا  في عهود عمور

:" ى زيواد بون أبيوه يالوي البصورة فلواايرءوا دخوا علو   من خطو ك  فوي رمويك "   أ.د عليّ لسانك
"موا ضوي ت مون نفسوك أكثور  فلواا لوه زيواد: أخينا غصبنا ميراثنوا مون أبانوا" نْ ا  أبينا قد هلك ي  إنْ 

إلوى غيور الوك مون ا مثلوة التوي  مثلوك " ما ضي ت من ميراثك ف  رح  اهلل أباك حيث ترك يلداً 
  (3) على انت.ار اللحندلت 

السووامرا ي أن موون الظلوو  أن يلتصوور يضووع النحووي علووى .ووييع اللحوون  إبووراهي  يوور ي 
ال يهوودف إال للضووبط  ,ربسووط يأيسووأضووع هوواا ال لوو  فووي صوويرة ن كووان كووالك لي ا  عنوود ال وورب , ي 

زالة ال يب يسد الخلا .امخ في صيرة مون التحليوا ال  ه رر لنا في بناالنحي الا  يَّ  أن إال  يا 
رساأ اللياعد بأصيله يفريعه يمنهء ه دليِا على تطير هاا ال ل  كما تطيرت سوا ر يالتمكين يا 

     (4)ال لي  ا خر 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

  04للطنطاي   ,النحاةن.أة النحي يتاريخ أ.هر انظر: ( 0)
  2/422المستدرك على الصحيحين, للنيسابير ( 2)
  02-05ن.أة النحي يتاريخ أ.هر النحاة انظر:  (3)
  00, للسامرا ي المدارس النحيية أسطيرة يياقعانظر: ( 4)
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 نشأة الخالف النحوي: .5
إاا أردنووا أن نلووف علووى ن.ووأة الخوو ف النحووي , يءووب علينووا أن نلسوومه كمووا صوونفه 

 النحي إلى أرب ة مراحا: مدرخي
 ولى:المرحلة األ  

الياضوووع لهووواا ال لووو , يقووود  هوووي اهوووب أكثووور أهوووا ال لووو  إلوووى أن أبوووا ا سووويد الوووددلي
  (0)تياردت أخبار كثيرة في هاا الم نى, فكان له ا ثر الياضح في إرساأ م ال  الدرس النحي 

يفوتح بابهوا  ,ن أبا ا سيد كان أيا مون أسوس ال ربيوةإ" : يليا ابن س   الءمحي
  (2)سها"يانهج سبيلها ييضع قيا

بي ا سوويد يت ميواه, فهوي كمووا يور  كثيور موون أفيتبوين لنوا أن هواه المرحلووة بودأت بو
(, عنبسوة بون هو 89 يمن رءاا هاه المرحلة: نصر بن عاص )ت ,النحاة مرحلة اليالدة يالن.أة

هو(,يغيره   فأصحاب هاه الطبلة  002هو(, عبد الرحمن بن هرمز )ت  011م دان الفيا )ت
 (3) لخ ف النحي  الا  بين أيدينا ل  يتيصليا ل

 المرحلة الثانية: 
ن الكوري  أهو  موا تميوزت بوه هواه المرحلوة يلو  يكون آن محاربة اللحن في قراأة اللور إ

 ن يقراأاته, يمن الك:آاأ يريين اللر رّ ا قَّ إال أنه  كاني  ,النحيية الم ريفة .يأ ا صياله  من 
أتسم ني  الحءاج: حيث قاا له نيال ديا ما ري  عن الحءاج مع يحيى بن ي مر

قَّوان إعنن نآألحن على المنبر؟ قاا له ا مير أفصح من الك, فلما ألح عليوه قواا: تلويا فوي اللور 
ووَياِا اقنَتَرفنتَّمَّيَهووا َيتعَءوواَرِة تَ  وويَرتَّكَّ ن َيَأمن كَّوو ن َيَع.ع َياءَّ ووَيانَّكَّ ن َيَأزن َنووادَّكَّ ن َيا عخن َن َكَسووَكوواَن آَبووادَّكَّ ن َيَأبن َ.ووين اَدَها خن

َنَها َأَحْب إعلَوينكَّ ن  َضين َيَمَساكعنَّ َترن
, فألحلوه ال ءور , ال تسومع لوي لحنواً  :بوالرفع  قواا )أحوب(تلرأ (4)

 (5) بخراسان  ياليءه أن تلرأ بالنصب خبر )كان( 
 
 
 

                                                 

               مدرستيي ن.أة النحي ال ربي في  ,22ين.أة النحي يتاريخ أ.هر النحاة  ,2لحديثي ل ,( المدارس النحيية0)
  038لط ا ع مة ,البصرة يالكيفة

  0/02 , للءمحي( طبلات فحيا ال. راأ2)
  38-32( ن.أة النحي يتاريخ أ.هر النحاة 3)
  24/01التيبة( 4) 
عتاب الكتاب, البن 0/28,يطبلات النحييين ياللاييين, للزبيد  0/03طبلات فحيا ال. راأ (5) , يا 

  20النحاة ن.أة النحي يتاريخ أ.هر,ي 0/090لحييان الكبر ,  بي البلاأ ال.اف ي, يحياة ا0/54ا بار



 

19 

 

ما انتلده عبد الرحمن بن هرموز علوى يحيوى بون ي مور فوي قراأاتوه  يمن الك أيضاً 
لعْيووةع َيبناَّوويَن ت والى: )حكو ( بووالرفع موون قيلووه  ووَ  النَءاهع كن َأَفحَّ

, فلواا بوون هرمووز: "ال أعوورف فووي (0)
  (2) ال ربية )أفحك ("ي ني بالرفع, يقرأها بالنصب

أصولحك اهلل "نه تخاصو  عنود يحيوى بون ي مور رءو ن, فلواا أحودهما: أ ييرد أيضاً 
  (3)"عليكما كان    فلاا يحيى: لي قلت : أبيقاً اقاً بيّ  نه باعني غ ماً إ

سوألت نصور بون "عون خالود الحوااأ أنوه قواا : ري  , ما يمن هاه المناق.ات أيضاً 
قَّان هََّي اللْوهَّ َأَحوِد اللْوهَّ الْصوَمدَّ عاص , كيف تلرأ 

عورية بون الزبيور  , فلو  ينوين  فأخبرتوه أنّ (4)
د اهلل بون قواا: فوأخبرت عبو !يهوي للبو س أهوا !هوو( ينوين  فلواا: بو س موا قواا94بن ال ويا  )ت ا

  (5)"أبي إسحا  عن قيا نصر بن عاص , فما زاا يلرأ بها حتى مات
ن ل  يكن خ فاً  ن.أ يترعرع مع  خفياً  , فإنه قد حما في طياته خ فاً ماهبياً  هاا يا 

  أصحاب الطبلة الثانية 
أن هووووواه  (مراحوووووا تطوووووير الووووودرس النحوووووي)عبووووود اهلل الخثوووووران فوووووي كتابوووووه ييووووواكر  

تتمحووير حوويا اإلعووراب ياإلقووراأ, يهووي  , تتءووايز كينهووا ملحيظووات اهنيووةالمناق.ووات النحييووة ال
إحد  الملحيظات التي سبلت ن.أة النحي ال ربوي  فكانوت هواه المناق.وات تهودف إلوى اليصويا 

ن الكوري  يقراأاتوه  يخيور موا ييصوف بوه نحويه  هوي آمن ملحيظات مفردات اللر  الكليات لب ر
  (1)ن الكري آللر على اقراأاته   أنه نحي تطبيلي أي يظيفي, طبليه في

 ظهور الخالف النحوي:. 4
بصوور  يكوويفي قبووا هوواه المرحلووة,  -إن صووح لنووا الت بيوور-لوو  ي وورف النحووي ب.ووليه

اللدماأ اعتمديا فوي  إنما عرف بالبلد التي ن.أ فيها ال ل , كما تليا خديءة الحديثي: "ييبدي أنّ 
عند الترءمة تحت مدرسة أي يه  أي البلد, يل  يءم  نسبة للمدينةيالتمييز بينه  ال ,تلسي  النحاة

   (2)ماهب"

                                                 

  51/1الما دة ( 0)
  0/203المحتسب ( 2)
نباه الرياة0/29طبلات النحييين ياللاييين  (3)   20ل بد اهلل الخثران ,مراحا تطير الدرس النحي , ي 4/22, يا 
  0/31اإلخ ا ( 4)
نباه الرياة0/22ين طبلات النحييين ياللايي (5)   20مراحا تطير الدرس النحي  , ي 3/344, يا 
  25راحا تطير الدرس النحي ( م1)
  23للحديثي  ,( المدارس النحيية2)
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 تورءمته  فوي يياكرينه البلد إلى النحاة ينسبين كانيا أنه  علىاستدلت الحديثي ي  
 يال:"  بليلوه يالكويفيين البصوريين اكور مون االنتهواأ ب د كتابه خت  الطيب أبا أنْ  البلدان بحسب
  (0)"نالمدينتي هاتين في إال لل رب عل 

 :لثةالمرحلة الثا
فلوود , الموواهبي لوود  المدرسووتين البصوورة يالكيفووة  التيءووههوواه المرحلووة مرحلووة  دت وو

حيوث الءموع يالتصونيف  ,فوي استك.واف الظوياهر اللاييوة النحييوة كانت البصرة  ا كثور ن.واطاً 
أسويس تمرحلوة ال أنهواعلوى  ينيءم ومدرخوي النحوي ييكواد  ,يالتأصيا ياسوتنباط ا حكوا  ياللياعود

يعيسوى بون عمور الثلفوي  , بود اهلل بون أبوي إسوحا  الحضورميك علوى أيود  علما هوا برزتالتي 
  فلووود ظهوورت عنوود رءووواا هوواه الطبلوووة ظاهرتووا السوووماع عموور بووون ال وو أ الموووازني التميمووي ييأبوو

عنوودما يلوويا ابوون سوو   الءمحووي حيووث   ر النووياة ا ساسووية للخوو ف النحووي ت تبوو تووييالليوواس ال
 تءريوداً  "كوان  أبوي إسوحا  أ.ودُّ  :بي إسحا  الحضرمي يبين أبي عموري بون  ال و أيلارن بين أ

  (2)"ك   ال رب يلاتها يغريب ألفاظهاب يكان أبي عمري أيسع علماً  ,لللياس
حءوووج فموووا رأيتوووه يحوووتج ببيوووت  ءلسوووت إلوووى أبوووي عموووري ع.ووور" :ييلووويا ا صوووم ي

  (3)" إس مي
حيووث ت وود المسووا ا , خوو ف النحووي يآخوور بالليوواس ظهوور ال فبووين محووتج بالسووماع

 من ءهة أخر   عليها اً , يمختلفعليها من ءهة  اً النحيية اللايية متفل
فلواا   بنصوب أطهور (4) َهودَّاَلأع َبَنواتعي هَّوْن َأطنهَورَّ َلكَّو ن  فهاا عيسى بن عمر يلورأ

 فأنكرهوووا أبوووي ,لوووه أبوووي عموووري كيوووف تلووويا :هووودالأ بنوووي هووو  موووااا ؟ فلووواا عيسوووى ع.ووورين رءووو  
  (5)يعمر 

  ن.د :أكما ري  أن الفرزد  لما 
 يعرُّ َزَمان يا ابن مريان ل  َيَدعن 

 
َحًتا أي مََّءْلفَّ  من المااع   إال مَّسن

(1) 
 
 

 
 

                                                 

  8للحديثي  ,( المدارس النحيية0)
  0/04طبلات فحيا ال. راأ  (2)
  80-29( مراحا تطير الدرس النحي  3)
  28/02هيد ( 4)
  0/40, يطبلات النحييين ياللاييين 0/21طبلات فحيا ال. راأ ( 5)
, يالخصا ا/381البيت للفرزد  في دييانه  (1)   0/053, ياإلنصاف011, برياية     إال مسحتًأ أي مََّءْرفَّ
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علينوا أن نلويا يعلويك   ك يينويأكأبموا يسوي  :"فلما سأله ابن أبي إسحا  بما رف ت مءلوف فلواا
  (0) " أن تتأيليا

 الرابعةالمرحلة 
يالتوووي التلوووت فيهوووا زعاموووة  ,كثيووور مووون النحووواة بمرحلوووة االلتلووواأيهوووي كموووا يسوووميها 

بزعاموووة الخليوووا بووون أحمووود المووواهبين  البصووور  يالكووويفي , فالتلوووت الطبلوووة الثالثوووة مووون البصووورية 
ء فور الرداسوي  يالتلواأ سويبييه  أبيمن الكيفيين بزعامة  ا يلىهو( بالطبلة 021الفراهيد )ت 

 هو( من الطبلة الثانية من الكيفيين, يهكاا 089من الطبلة الراب ة بالكسا ي )ت 
ن أخوواا النحووي موون المدرسووة البصوورية التووي ياأ اللوواالكسووا ي يالفوورّ  يتوور  الحووديثي أنْ 

 االمدسسووان الحليليووان للمدرسووة الكيفيووة, فلوود أخوواا بنحووي البصوورة فايوورا فيووه ينهءوو  يمثلهووا الخليووا
يالتكامووا فووي النحووي الكوويفي  كمووا كووان حتووى اعتبرتهمووا  قمووة النضووج  مسووتل ً  فووي دراسووته نهءوواً 

هواان الكيفيوان  على يد الخليوا قموة النضوج البصور , ف دتوه .ويخ المدرسوة البصورية  فلود طوير
    (2)النحي البصر  يءددا في منهءه يكثير من مصطلحاته

هاه المرحلة لموا حملتوه م هوا مون في  النحي  بدأ  بريز الماهب يير  الباحث أنّ 
 مصطلحات يمنهج الدراسة   نضج يتءديد في ال

يكتابووه تحووت  " كووان زا وود ال صووبية علووى سوويبييه,: هْنووإيلوويا السووييطي عوون الفووراأ 
  (3)"رأسه

يالوا  رتبوه حسووب  (مراتوب النحوييين)هوو( فوي كتابوه 350أبوي الطيوب اللاوي ) ديي و
الكسوا ي  الفكان الفراأ يخ: " نحي قيلهكان ي تمد الخ ف ييليا به  ,بالبصريين الزمن مبتد اً 

  (4) "في كثير من مااهبه

ي الخوووو ف النحووووي  قوووود ن.ووووأ فووووي هوووواه المرحلووووة التووووي بوووورزت لنووووا فوووو يتضووووح لنووووا أنّ 
التوي نواظر فيهوا الكسوا ي سويبييه  ,يقد كان للمسألة الزنبيريوة  المناظرات بين علماأ المدرستين

يرءوع يقود أنفوا  ,ينءود يتهاموة يخريءوه لبوياد  الحءواز ,ب د تتلما ا يا علوى أيود  البصوريين
خموووس ع.ووورة قنينوووة حبووور فوووي الكتابوووة غيووور موووا حفظوووه, أثووور ءلوووي فوووي إظهوووار الخووو ف النحوووي  

 بصيرته الءلية 

قود  سويبييه علوى البرامكوة, فطلوب أن يءموع بينوه يبوين الكسوا ي للمنواظرة   " فيري  أنه
من  حضر سيبييه في مءلس يحيى بن خالد يعنده َيَلَداهَّ ء فر يالفضا يمن حضر بحضيره 

                                                 

  5/045, يخزانة ا دب, للباداد  0/89, يال. ر يال. راأ 0/199ءمهرة أ. ار ال رب( 0)
  028للحديثي , ( المدارس النحيية2)
  323ية اليعاة ( با3)
  88مراتب النحييين,  بي الطيب اللاي ( 4)
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ا كووابر, فأقبووا خلووف ا حموور علووى سوويبييه قبووا حضووير الكسووا ي, فسووأله عوون مسووألة, فأءابووه 
سيبييه, فلاا له ا حمر: أخطأت, ث  سأله عن ثانية فأءابوه فيهوا, فلواا لوه: أخطوأت, ثو  سوأله 
عن ثالثة, فأءابه فيها, فلاا له: أخطأت, فلواا لوه سويبييه: هواا سَّويأَّ أدب, قواا الفوراأ: فأقبلوت 
عليه يقلت: إن في هاا الرءوا عءلوة يحوّدة, يلكون موا تلويا فوي مون قواا "هودالأ أبَّويَن, يموررت 
وودع النظور, فلووّدر  َبوأبيَن" كيوف تلوويا علوى مثوواا الوك موون "يأيوت" ي"أييووت" فلوْدر فأخطووأ, فللوت: أعع

وودع النظوور, فلووّدر فأخطووأ, ثوو فأخطووأ, فللووت ث موورات يءيووب يال يصوويب  فلمووا كثوور الووك عليووه : أعع
: ال أكلمكموا أي يحضوور صواحبكما حتووى أنواظره, قواا: فحضوور الكسوا ي فأقبووا علوى سوويبييه قواا

فلاا: تسألني أي أسألك؟ فلواا: بوا تسوألني أنوت, فأقبوا عليوه الكسوا ي فلواا: كيوف تلويا: كنوت 
من الزنبير فوإاا هوي هوي, أي فوإاا هوي إْياَهوا  فلواا سويبييه: فوإاا هوي  لس ةً  أظن أن ال لرب أ.دُّ 

 يءوويز النصووب؟ فلوواا لووه الكسووا ي: لحنووت, ثوو  سووأله عوون مسووألة موون هوواا النحووي نحووي هووي, يال
"خرءت فإاا عبد اهلل اللا  , ياللا  " فلواا سويبييه فوي الوك بوالرفع دين النصوب, فلواا الكسوا ي: 

الووك سوويبييه, يلوو  يءووز فيووه  لوويس هوواا موون كوو   ال وورب, يال وورب ترفووع الووك كلووه يتنصووبه, فوودفع
يى بن خالد: قد اختلفتما يأنتما ر يسا بلديكما فمن اا يحك  بينكما؟ فلاا له النصب, فلاا له يح

ووولنع, يهووو   الكسوووا ي: هووواه ال ووورب ببابوووك قووود اءتم وووت مووون كوووا أيب  ييفووودت عليوووك مووون كوووا صَّ
وورين, يسوومع أهووا الكيفووة يالبصوورة موونه   فيحضوورين  فصووحاأ النوواس, يقوود قنووع بهوو  أهووا المعصن

َفلنَ وس يأبوي  يأمور بإحضواره , فودخليا يفويه  أبويأنصوفت,  ييسألين, فلواا لوه يحيوى يء فور: قود
َيان, فسوو ليا عوون المسووا ا التووي ءوورت بووين الكسووا ي يسوويبييه, فيافلوويا  زيوواد يأبووي الءوورال يأبووي ثَوورن
الكسا ي, يقواليا بليلوه, فأقبوا يحيوى علوى سويبييه فلواا: قود تسومع, يأقبوا الكسوا ي علوى يحيوى: 

لووه  رَد عليووك موون بلووده موودمً , فووإن رأيووت أن ال توورده خا ًبووا, فووأمإنووه َيفَوو زير!يقوواا أصوولح اهلل الووي 
      , يموووواتب .وووورة آالف درهوووو , فخوووورج يتيءووووه نحووووي فووووارس, يأقووووا  هنوووواك, يلوووو  ي وووود إلووووى البصوووورة

  (0) ب دها"
كووان الخوو ف النحووي   ,فووي مياضووع كثيوورة احتءوواج الكوويفيين يالبصووريين .وودةيموون 

هوو( 329ن أبوي بكور محمود بون الحسون الزبيود  )تحتى تطير ليأخوا طوابع مودارس نحييوة  يكوا
أيا من استخد  كلمة "ماهب" , عندما ترء   صحاب ث لوب فلواا عون أبوي ميسوى الحوامر: 

  (2) في اللاة يالنحي على ماهب الكيفيين" "كان بارعاً 
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 أسباب الخالف:. 4
لكووا  يأصووبحلمووا ن.ووأ الخوو ف ب وود اسووتكماا مرحلووة االلتلوواأ يالنضووج يالمنوواظرات, 

خديءوة  ر ط السوماع يالضوبط المتوين, كموا توماهب يطريلة يمنهج: فأها البصرة تليديا بضياب
يتوديين , فلد باليا الءهيد المضنية في السماع عون ال ورب ,الحديثي أنه  اعتمديا على السماع

قيسووة علوى الكثيوور بووياد  نءود يتهاموة يالحءوواز, كموا يضو يا ا  إلوىموا يسوم ين عنوود خوريءه  
  (0)ن الكري  آرد في ك   ال رب م تمدين في الك على اللر المضط

يأهووا الكيفووة الوواين تسوواهليا فووي الووك فأخووايا يبنوويا علووى ال.وواهد الياحوود الكثيوور موون 
ال أدر  كيوووف يكوووين الكسوووا ي رأس  : "أن يت ءوووب بليلوووه إلوووى السوووامرا يبمموووا حووواا , ا قيسوووة 
الا  يمكن أن يكوين نهوج  -يفي الماهببصر  ال ل  ك -يهي ياقع في هاا التناقر, الكيفيين

؟ يهووي ممووا أخوواه عليووه  موون يتصوود  لموواهب ءديوود, ألوو  يأخووا بال.وواهد ال.وواا فيلووي  عليووه أصوو ً 
  (2)" البصريين

الك الدير  إلى أضف, يبارزاً  يمع اخت ف الماهبين, كان الخ ف النحي  ظاهراً 
 , يالكيفوة لل باسويين,رة لألموييين ستين, حيث دانت البصالكبير للسياسة في الخ ف بين المدر 

مون فتنوة لتكوين السويادة للبصورة ,مموا مكون ل لما هوا  -رضوي اهلل عنوه -كان فوي زمون علوي يما
أهوا الكيفوة فوي  ليبوزة نءو  ,ا مييوةيانل ب الميازين ب د سليط الديلة  ,تحصيا ال لي  أسباب

من الفريلين في تنافس   ا ك ً يقد ء البصرة ب د أن كان ساط ًا نء   يأفا عصر ال باسيين ,
  (3)الرف ة يالمكانة  لبلية ديد س ياً .

ينيا الحظية يالمكانة  ,في حيازة قصب السب  عند الخلفاأ يا مراأ ةرغبال تكاني 
عنوود اءتموواع اليزيوود  مووع الكسووا ي فووي  الووكيتبووين ف, ظهووير الخوو ف موون أسووباب سووبباً  ,الرفي ووة

 كثيرة فلاا له اليزيد : أتءيز هاين البيتين؟حضرة الر.يد حيث ءرت بينهما مسا ا 
  خربووووووووووووووووووووووووووووواً  طَّ موووووووووووووووووووووووووووووا رأينوووووووووووووووووووووووووووووا قَووووووووووووووووووووووووووووو

 
  عنووووووووووووووووووووووووه البووووووووووووووووووووووووير صوووووووووووووووووووووووولرَّ  رنلوووووووووووووووووووووووو 

رَّ ووووووووهوووووووووووووووووووووووووووووم رَّ ووووهووووووووووووووووووووووووولماين ووكوووووووووووووووووووووال ي  راً وووهووووووووووووووووم يرَّ ووووووووووووووووو وووووووووووووووووووال ينَّ ووووووووووووكووووووووووووووووووال ي 
(4) 
فلوواا الكسووا ي: قوود أقووي  ال.وواعر, فلوواا لووه اليزيوود : انظوور فيووه, فلوواا: أقووي  ال بووّد أن ينصووب 
المهر الثاني على أنه خبر كان, قواا: فضورب اليزيودّ  بللنسويته ا رر يقواا: أنوا أبوي محمود, 
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بحضوورة أميوور  ر, فلوواا لووه يحيووى بوون خالوود: أتتكّنووىابتوودأ فلوواا المهوور مهوو ال.وو ر صووياب, إنمووا
المدمنين يتك.ف رأسك؟! ياهلل لخطأ الكسا ي مع أدبه أحّب إلينا من صيابك مع سيأ ف لتوك , 

  (0)"فلاا اليزيد : إن ح ية الظفر أاهبت عني التحفظ
با خووا  علميوواً  , أصووبح الخوو ف يحمووا طاب وواً تاموواً  يب وود نضوويج المدرسووتين نضووءاً 

 يالضبط ياالعترار  يالرد,
 :ةالبصري درسةنشأة الم. 3

إْن ا صووا فووي كووا علوو  أن تبوودأ فيووه نظوورات متنوواثرة هنووا يهنوواك , ثوو  يتووال لووه موون  
يصية هاه النظرات صياغة علمية تلوي  علوى اتخواا اللياعود يموا يطوي  فيهوا مون أقيسوة يعلوا  

كموا  ط اإلعورابلنومون يضوع نَ حيث أنه أيا  النحيضع أسس قياعد يا سيد الددلي  يأبفها هي 
أخوا الوك  قوديكوان  ,أبي الْطيوب اللَّاوي  بسونده أْن أيا مون رسو  الْنحوي أبوي ا سويد الوددلييري  

بوي ا سويد: اء وا للْنواس  ْنه سمع لحنًا, فلواا   - رضّي اهلل عنه –عن أمير المدمنين علّي 
   (2)يأ.ار إلى الْرفع يالنصب يالءرّ , حريفاً 

ب د .يقي ضيف أن يكين نلط أبي ا سيد الوددلي الباعوث للنحوييين علوى يال يست
يقد خلفه  عنبسة يميمين يابن أبي ا سيد, التسادا عن أسباب هاا اإلعراب يتفسير ظياهره  

حمووود أيصوووا الخليوووا بووون  ىينصووور بووون عاصووو , ثووو  تتووواب يا مووون ب وووده  حتووو ييحيوووى بووون ي مووور,
حتوى بلوث  مرهفواً  ا ميسويلياً , يايقًوبارعواً  رياضوياً  , ياهنواً مدرباً  لايياً  اً تاه اهلل حسّ آالفراهيد  الا  
ه لو  يكون قبلوه يال ب وده مثلوه, يلو  يكون ّنو" إيليا عنوه أبوي الطيوب اللاوي  :   (3)الااية في النحي

لوى النواس, فكوان مفتوال تن أالنواس, ي  يأفضواعلو  النواس, ألل رب ب د الصوحابة أاكوى منوه, فكوان 
  (4)" ال لي  يمصرفها

ييضووع كتابووه الووا  ي تبووره كثيوور موون النحوواة الظوواهرة  ,فأخووا عنووه ,ثوو  تب ووه سوويبييه
 اللاس  الزءاءي  يأبيعلى الفارسي,  أبيكما يضع ب ده   النحيية

سووببين,  إلوىيقود اختلفوت المصووادر النحييوة فوي ت يووين طبلوة النحواة, ييرءووع الوك  
 هودالأ الت ميوا لو  يحودثيا ءديوداً  : أنّ لثـانيواتيه  الرياة بالتطاب  بين التلميوا يأسوتااه   أولهما:

ثوو  كووان الكسووا ي   ا سوويد الووددلي يعوون أسوواتاته , فلوو  يختلووف الوورياة علووى موون أكمووا مسوويرة أبوو
لوالك احتواج للوراأة  , َّبَّلّوةاث  يفسد علمه الخت طوه بوأعراب  ,عمري بن ال  أ إلىالا  يءلس 
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كوان زا ود ال صوبية علوى  خلفوه الفوراأ الوا ي  كتاب سيبييه على ا خف , يهي إما  الكيفيين 
  (2)صار الناس فرقتين: بصر  يكيفيف ,(0)السييطي قااكما سيبييه, يكتابه تحت رأسه 

 لماذا البصرة؟
كووان  هووا البصوورة فووي ال ربيووة قدامووة  ":عنوودما نرءووع للوويا ابوون سوو   الءمحووي

"  محمود بون اسوحا  قيلوه: عون ابون النودي  نلواي  , (3)يبالنحي يلاوات ال ورب يالاريوب عنايوة"
ولو  ال ربيوة عونه  أَّ ن ع إنما قدمنا البصوريين أيال    اسوفلود نتويانى فوي تلوديمه     ال,(4) ا"خع

 -إن ءوواز لنووا الت بيوور- ال يامووا التووي ء لووت البصوورة أيالً السووامرا ي فووي م وورر حديثووه لنووا 
فوي تلود  البصورة  كان لوه دير ,ال اما السياسي الا  أاكى الخ ف النحي  بين المدرستينف

  (5) كما اكرنا
فهي التي تلع على طورف  ,إضافة إلى الميقع الءارافي الا  تفردت به البصرة

يليسوت الكيفوة كوالك  , ورب ا قحوالإلوى ال ل ورا قورب مودن اأفهوي  ,مموا يلوي ال ورا  البادية
 ن أصحابها سيتكلفين مابة السفر يم.لته  

ارز فووي إثووراأ علما هووا يالووا  تمثووا فووي ال امووا الثلووافي كووان لووه دير بوو أنّ كمووا 
 ,ييفوويد ال.وو راأ يرياتهوو  ,يمناظراتوه ,الووا  .ووابه عكواظ الءاهليووة فووي مءالسووه ,سوي  المربوود

  يفصاحةً  قا عدداً أعراب يل  يكن سي  الكناسة كالك فساكنيه من ا 
دفوع   يعبوثه  بكيوان اإلسو    يظهير الموااهب فوي البصورة كالمواهب الم تزلوي

ف نووويا بوووالنحي  نوووه ا داة للتفوووي  علوووى أصوووحاب النحوووا  ,ة للووودفاع عووون اإلسووو  أهوووا البصووور 
  (1)يزعماأ المااهب
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 نشأة المدرسة الكوفية :. 1
تر  خديءة الحديثي أن ن.وأت الدراسوة النحييوة فوي الكيفوة غامضوة ال ن لو  عنهوا 

  (0) ن مادة لهاه المدرسةير كَ أكثر من ريايات متفرقة ال تَّ 
ييضووع  د أمووين أن الرداسووي هووي الووا  أن.ووأ المدرسووة الكيفيووة فووي النحووييوور  أحمووي 

الوك الحوين مدرسوة  ال  يصا إلينا  يقاليا إن الخليا اطلع عليه يانتفع به ,يبودأت منو فيها كتاباً 
بووين الرداسووي فووي الكيفووة يالخليووا فووي  هاد وواً  ظووا الخوو ف يلكوونالكيفووة تنوواظر مدرسووة البصوورة 

        سوووووا ي فوووووي الكيفوووووة يسووووويبييه فوووووي البصووووورة ,يصوووووار لكوووووا مدرسوووووة ثووووو  ا.وووووتد بوووووين الك   البصووووورة
                         (2)عل  تنحاز إليه 

بوالم نى الودقي  لهواه الكلموة  كان نحييواً  "ال ن ل  أن كيفياً  :المخزيمي مهد يليا 
اه قبوا الكسوا ي ,فوو  م واا الهووراأ يال أبوي ء فوور الرداسوي ممون نضوو ه  فوي طبلووة المدسسوين لهوو

    ياكتفوووى بموووا تللووواه  مووون الكووويفيين تخووورج بهموووا, المدرسوووة النحييوووة النا.ووو ة  يلووو  نسووومع أن أحوووداً 
 –عنهما ,يعرف بنحي خاا استمده منهما ,ال ينتمي إلى نحي أها البصرة ,يالكسا ي يالفوراأ 

ا إنما عرفا النحي االصط حي بدراستهما نحي البصرة ,يتخرءهم –يهما عماد المدرسة الكيفية 
   (3)يين"ر ب.ييخ بص

نتهووواأ ال إ.وووارة يت صوووبه لماهبوووه يبظهووير ث لوووب فوووي الكيفوووة يمءالسوووه يمناظراتووه,
المءالس يالمناظرات بينه  يبين زعامة البصرة ممثلة بوالمبرد ,  أخر  فيها مرحلة يبداية مرحلة

     ب ضوووووه  إلوووووى فريووووو  اآلخووووور كموووووا حصوووووا النحيووووواز الزءووووواج إلوووووى  يت ميووووواهما , الووووواين انحووووواز
    (4) المبرد   

يهكاا استمرت مدرسة الكيفة مون منتصوف اللورن الثواني الهءور  إلوى أيا وا اللورن 
 تووأثر هوواا اللوورن بووال لي  ال لليووة خاصووة الفلسووفة يالمنطوو  بسووبب حيووث انحطووت مكانتهوواالرابووع, 

الفهو  أي اضوطرابه, يالسوبب الثواني أن مدرسوة الكيفوة لو  يتويفر  حتى .كا أها الزموان مون عود 
  (5)ييرفع لياأهاها عن ا علماأ بلدرة يقية الفراأ لينافحله
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تيقفت  فلد ل  تبلث مرحلة النضج, محيي الدين إبراهي  أن مدرسة الكيفة ر يي
ن ل  تنته تماًما إال ب د يفاة ث لب يت ماته , اإلبداع, ييضع اللياعد بيفاة الف عن راأ, يا 

  (0)بكر ا نبار  يخاصة أبا
ار ديووره أن مدرسوة الكيفووة موع الفوراأ مدرسووة لاييوة خالفووت البصورة فووي المختو يور ي 

, يالتمسوك اللايية, يكان مدد  الخ ف, هي الحرا على اللاوة ال ربيوة أيالً  المسا ا كثير من
  (2)ال رب ينلا عنها ثانًيا بما قالته

اوي نودرخ للمدرسوة الكيفيوة, ينبأن ردنا يمن خ صة ما سب  يمكننا الليا أنه إاا أ
  أن ندرخ للكسا ي النحي  ا يا الا  رس  للكيفيين طري  ماهبه 

 المدرسة البغدادية: .6
مدرسوووتي البصووورة يالكيفوووة قا موووًا حتوووى تأسسوووت مدينوووة باووووداد بوووين  ظوووا الخووو ف 

ياسووتتب ا موون يأخووا الخلفوواأ يا مووراأ ي.ووء ين ال لموواأ ييوودعينه   ,يهوودأت ا مووير السياسووية,
الخلفوواأ يا مووراأ أكثوور  يكووان للكوويفيين الحظووية عنوود ,ال لموواأ إلووى باووداد فتسوواب  لتربيووة أيالدهوو ,

يمع هواا فلود كوان التلواأ الكويفيين ي البصوريين فوي باوداد سوببًا فوي عورر  مما كان للبصريين,
قووواا ابووون النووودي   المووواهبين ينلووودهما ياالنتخووواب منهموووا ييءووويد مووواهب منتخوووب َمْثلَوووه ابووون قتيبوووة 

 فووي البصووريين إال أنووه خلووط الموواهبين ,يحكووى فووي كتابووه عوون الكوويفيين :"يكووان ابوون قتيبووة يالووي
  (3)" يكان صادقا فيما يرييه,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  281- 229ابن ا نبار  في كتابه اإلنصاف  (0)
  41دراسة في النحي الكيفي ,المختار ديره (2)
  015الفهرست, البن الندي   (3)
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  (0) أشهر علماء مدرستي البصرة والكوفة:  0
 

  -رضي اهلل عنه-التيءه من علي  أبد
  بي ا سيد الددليأعلى يد  ن.أ النحي بصرياً 

 الكيفة البصرة الطبقة
ة الطبقــــــ
 األولى

نصوور بوون عاصوو , ي عنبسووة بوون م ووودان 
الفيوووا,ي عبووود الووورحمن بووون هرمز,ييحيوووى 

 بن ي مر ا

 
               

 ــــــــ
الطبقــــــة 

 الثانية
عبوود اهلل بوون إسووحا  الحضوورمي, يعيسووى 

 بن عمر الثلفي, يأبي عمري بن ال  أ ا
الطبقــــــة 

 الثالثة
ا خفووووووو  ا كبووووووور, الخليوووووووا بووووووون أحمووووووود 

 بن حبيب  الفراهيد , ييينس
 أبوووووووي ء فووووووور الرداسوووووووي, الطبقة األولى

 م اا بن مسل  الهراأ 
الطبقــــــة 

  ةالرابع
سيبييه, اليزيد , أبي زيد سو يد بون أيس 

 ا نصار  
 الكسا ي  الطبقة الثانية

الطبقــــــة 
 الخامسة

ا حموووووووووووووووووووور, الفووووووووووووووووووووراأ,  الطبقة الثالثة ا خف  ا يسط, قطرب 
 اللحياني  الضرير,

الطبقــــــة 
 السادسة

رموووووي, التووووويز , الموووووازني, أبوووووي حوووووات  الء
 السءستاني, الريا.ي 

ابوووووون سوووووو دان, الطووووووياا,  الطبقة الرابعة
 ابن السكيت 

الطبقــــــة 
 السابعة

الطبقـــــــــــــــــــــة  .المبرد, الزءاج, ابن السراج, السيرافي
 الخامسة

 ث لب 

 
 
 
 

                                                 

  19, لمحمد طنطاي ( ن.أة النحي يتاريخ أ.هر النحاة 0)
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 أهم ما صنف في الخالف النحوي: -4
مدلفوات  النحييوة الخ فيوة, فسوطريا فيهونا ا يا ا إلوى هواه الحركوة اد للد تنبه علما   

 مرتبووةمحيووي الوودين إبووراهي  لوو  يبلانووا غيوور أرب ووة كتووب مطبيعووة أ.وورت إليهووا, يقوود اكرهووا , كثيوورة
   :حسب يفيات أصحابها

 يهي كتاب مفليد و(0)ه290)اخت ف النحييين(  حمد بن يحيى الث لبي, ت  -0
  (2)ه321سان, ت )ما اختلف فيه البصريين يالكيفيين( البن كي -2
  (3)ه338)الملنع في اخت ف البصريين يالكيفيين(  بي ء فر النحاس, ت  -3
  (4)هو 342البن درستييه  (الرد على ث لب في "اخت ف النحييين) -4
  (5)ه384)الخ ف بين النحييين(  بي الحسن الرماني, ت -5
  (1)هو395)كفاية المت لمين في اخت ف النحييين( البن فارس, ت -1
ت  )اإلنصووواف فوووي مسوووا ا الخووو ف بوووين البصوووريين يالكووويفيين(  بوووي البركوووات ا نبوووار ,  -2

  م 5765 الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وهو مطبوع في مجلدين حققه (2)هو522
  (8) ه101ت  ال كبووور , هب النحوووييين البصووريين يالكوويفيين( بي البلوواأين عوون موواا)التبوو -8

 م.5716,وهو مطبوع  من بن سليمان العثيمينعبد الرححققه 
 يهوي مسوا ا مسوتدركة علوى ابون(9) هوو 180)اإلس اف في مسا ا الخو ف( البون إيواز, ت  -9

 ا نبار  
ل بوود اللطيووف بوون أبووي بكوور ال.وورءي  (ا وت ف النصوورة فووي اخووت ف نحوواة الكيفووة يالبصورة) -01

    0982 وهو مطبوع حققه طارق الجنابيه  812الزبيد 
 وهــو رســالة دكتــوراةلفتحووي بيوويمي حموويدة    (مووا فووات اإلنصوواف موون مسووا ا الخوو ف) -00

  م , ثم نشرت بعد ذلك كمؤل ف 5791مجازة مقدمة لجامعة القاهرة عام 
 

                                                 

  0/033, لحاءي خليفة( ك.ف الظنين0)
   3/59نباه الرياةإ (2)
  2/0819( ك.ف الظنين3)
  0/90من تاريخ النحي ال ربي  (4)
  2/295نباه الرياةإ( 5)
  0/033( ك.ف الظنين1)
  2/019نباه الرياةإ( 2)
   2/39باية اليعاة (8)
  0/92من تاريخ النحي ال ربي  (9)
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 المبحث الثاني:
 المرادي عندالنحوي  الترجيح

 
 :ويستند إلى

 :السماع عند المرادي -5

 .والقراءات ن الكريمآالستشهاد بالقر   .5

 الستشهاد بالحديث الشريف.  .4

 كالم العرب.بالستشهاد   .4

 القياس عند المرادي. -4
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شـرح بعند ابن أم قاسـم المـرادي فـي كتابـه توضـيح المقاصـد والمسـالك  الترجيح النحوي
 ألفية ابن مالك:

لحديث عن ا ال بد لنا من  ,قبا الخير في غمار الخ ف النحي  عند المراد  
غلووب كتووب النحووي يءوود أن الخوو ف بيوونه  يتمثووا فووي أيالباحووث فووي  ,سووبب فووي اخووت ف النحوواةال

يهووي االخووت ف فووي أصوويا النحووي السووماع يالليوواس ياالحتءوواج بال.وواهد موون , ءيانووب أساسووية
 ال. ر أي النثر 

 :أصول النحو 
النحي اإلءمالية من حيث هي أدلوة  ة"عل  يبحث فيه عن أدل :نهيليا السييطي ع

  (0)يفية االستدالا بها يحاا المستدا"يك
يقود اكرهوا  ,(2)"ياستصحاب الحاا ,يقياس ,نلا ":ر  أن هاه ا صيا ث ثةا نباابن يقد اكر 
يأضوواف   (3), يلوويا: "أدلووة النحووي ث ثووة: السووماع, ياإلءموواع, يالليوواس"يعوودها ث ثووة, ابوون ءنووي

ءموواع ,يقيوواس,سووماع  :هوويأدلووة النحووي الاالبووة  السووييطي دلوويً  راب ووًا, يلوويا: " ياستصووحاب , يا 
  (4)"الحاا

قود ضوو  كتواب المووراد  ب وور ءيانوب الخوو ف بووين مدرسوتي البصوورة يالكيفووة, أي ي 
 ,علموووه يتمكنوووهمووون تفووورد بووورأ  عووون المدرسوووة  ييبوووين لنوووا الخووو ف فوووي عبوووارات ءليوووة عكسوووت 

من الوك موا النحي , ا فيها الخ ف تنبيهات يفيا د يأقياا فصّ  منالنحيية  تيءيهاتهي  ,يبراعته
إعوووراب الف وووا  سوووببفوووي أيرده فوووي بووواب الم ووورب يالمبنوووي مووون تنبيوووه يتيءيوووه للخووو ف النحوووي  

 : المضارع, يليا
: اهب الكيفيين إلى أن اإلعراب أصا في ا ف اا كما أنه أصا فوي ا سوماأ  ياسوتدليا األول"

اا فوي ب ور المياضوع على الك بأن اللبس الا  أيءب اإلعراب في ا سماأ ميءيد فوي ا ف و
بوووأن  (يت.ووورب)يأءووواب البصوووريين بوووأن النصوووب فوووي   (ال تأكوووا السووومك يت.ووورب اللوووبن)نحوووي: 

يحكوي عون ب ور المتوأخرين, أن الف وا     يالرفوع علوى اللطوع (ال)مضمرة, يالءوز  علوى إرادة 
, لااتوه ال ,أح  باإلعراب من االس    نه يءد فيه باير سبب فهي بااته بخ ف االسو  فهوي لوه

 فهي فرع, يهاا قيا ض يف 
 يالمضارعة الم.ابهة  ,: قد أ.اريا إلى علة إعراب الف ا المضارع بتسميته مضارعاً الثاني

                                                 

  03 للسييطي ( االقترال0)
  80لمع ا دلة ( 2)
  0/089الخصا ا, البن ءني ( 3)
  05-04( االقترال 4)
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: ل  يت ورر فوي الونظ  لموا يبنوى عليوه ا مور يالماضوي, يأموا ا مور فإنوه يبنوى علوى موا والثالث
ن يءز  به لي كان مضارعاً  كان م تا اآلخر أي , فإن كان صحيح اآلخر بني على السكين, يا 

 ما يرفع بالنين حاف آخره م
أنووه مبنووي كمووا تلووود    , يأمووا ا موور فموواهب البصوووريينبنوويّ : أءم وويا علووى أن الماضوووي مالرابــع

     ياهوووووب الكيفيوووووين إلوووووى أنوووووه م ووووورب مءوووووزي  بووووو   ا مووووور الملووووودرة يهوووووي عنووووودهما ملتطوووووع مووووون
  (0) "المضارع

ي بوواب عيامووا الءووز  فووي ءووياب يموون الفيا وود التووي يسوويقها فووي .وورحه مووا اكووره فوو
 :   الك يليا ميضحاً   ًا,يءيابه مضارع ال.رط إاا كان الف ا ماضياً 

"اختلووف النحييووين فووي تخووريج الرفووع, فوواهب سوويبييه إلووى أنووه علووى تلوودير التلوودي  
يءياب ال.رط محايف, ياهب الكيفيين يالمبرد إلى أنه على تلدير الفاأ يهي الءياب, ياهوب 

س علووى التلوودي  يالتووأخير, يال علووى حوواف الفوواأ, بووا لمووا لوو  يظهوور  داة ال.وورط قووي  إلووى أنووه لووي
 (2)ض ف عن ال ما في الءياب"  تأثير في ف ا ال.رط  لكينه ماضياً 

     قالووه فووي بوواب عطووف النسوو  نحووي مووا ,فووي أقووياا ييسووي  الخوو ف النحووي  أيضوواً 
 اختلفيا على ث ثة أقياا: (لكن)بوو
عاطفوة إال إاا لو  تودخا عليهوا الوياي, يهوي مواهب الفارسوي, قيوا: يأكثور : أنها ال تكين أحدها" 

 النحييين 
: أنها عاطفة يال تست ما إال بالياي, يالياي موع الوك زا ودة, يصوّححه ابون عصوفير, قواا: الثاني

يعليوه ينباوي أن يحموا مواهب سوويبييه يا خفو    نهموا قواال: إنهووا عاطفوة, يلموا موّث  لل طووف 
 الياي  بها مّث ه مع

ياهوب يوينس  يان بالياي, يهوي مواهب ابون كيسوان,يأنت مخير في اإلت : أن ال طف بها,الثالث
فرد علووى وطف موووفة لمووا ب وودها عوووتدراك, يليسووت ب اطفووة, يالووياي قبلهووا عاطوووإلووى أنهووا حوورف اسوو

  (3)"فردوم
 
 
 
 

                                                 

  0/313تيضيح ال( 0)
  3/0281 نفسه( 2)
  2/995 نفسه( 3)
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 السماع عند المرادي: -5
 السماع:

كو   اهلل  ف.وما ,   من ييث  بفصواحتهعني به ما ثبت في ك" أ يليا السييطي:
يفوي زمنوه  ,يكو   ال ورب قبوا ب ثتوه -صلى اهلل عليه يسول  - نبيهيك     ,نآيهي اللر  ,ت الى
فهوواه ث ثووة أنووياع  ,عوون مسوول  يكووافر ينثووراً  إلووى أن فسوودت ا لسوونة بكثوورة الميلوودين نظموواً , يب ووده 
  (0)"منها من الثبيتفي كا البد 

فكوا موا يرد أنوه  " السييطي: قيا كما يفه  من ن الكري آاللر  فأيا مصدر للسماع
  (2) "ًا أ  .اا ًا,آحاد يأ ,ءاز االحتءاج به في ال ربية سياأ كان متياتراً  به قرس

يقوود اهووب الموووراد  فووي تيءيووه الخووو ف النحووي  إلووى ا صووويا موون حيووث السوووماع 
أقووياا  يردْ  ,النحييوة  ا قوياا ياحوتج  بووه فوي قبويا أي رفوور ,فلود اعتمود علووى السوماع ,يالليواس

 منها : ,ال لماأ التي خالفت الك
ووو (3) (أب يأخ يحووو )أن يزن  مووونمووا اهوووب إليوووه الفوووراأ  -0 عليوووه بسوووماع  يردّ  -باإلسوووكان-ا ف ن

  (4) يبءم ها على أف اا  ,قصرها
 (,خلتنيوه) , فاختوار ابون مالوك االتصواا(كنت ي خلوت) وما أيرده في باب إلحا  الضمير ب -2

يهو  ا كثورين يمونه  سويبييه, ييءهوه أن الضومير فوي البوابين "ياختار غيره االنفصاا , يلويا: 
  (5)" خبر في ا صا, يح  الخبر االنفصاا يك هما مسميع

فيبلوى ال موا ل ود  االعتوداد بهوا, يهواا  ,تء وا ملاواة" يليا: ( ليت) وعند اتصاا ما الزا دة ب-3
  (1)("ليت)مسميع في 

 
 

                                                 

  24( االقترال 0)
  25 نفسه( 2)
الفراأ: استثللت فيه الياي, فحافت كما حافيها من )غد( يانما عربيا ا ب يا خ مون   ن أصلها )أبّي( قاا( 3)

مكووانين, يلوو  يف لوويا فووي )غوود, ييوود, يد (  ن فووي أيا )أب( ألووف يال وورب قوود تتوورك الهمووزة موون )أب, يأخ( فلمووا 
ين اسو  علوى حورف اءتمع عليهما اهاب الياي من آخرهما يالهمزة من أيلهما, يبلوي الحورف اسوما كرهويا أن يكو

 ياحد, فاهبيا به الى مثا )ا , ياي, يفي, يفي(  يقد اعترر على ماهبه لسماع قصرها كليا ال.اعر:
    0/059)إن أباها يأبا أباها    (, يءم ها على أف اا  انظر التاييا يالتكميا 

  0/99التيضيح  (4)
  323-322/ 0 نفسه (5)
   0/533 نفسه (1)
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مون  (علو  يأر )أموا أيرده فوي بواب اعتداد الموراد  بالسوماع أصوً  مون أصويا النحوي يمن  -4
ييصووورل  ,فووإن لووو  يثبووت سوووماعه فهووي بطريووو  الليوواس ,(2)بوووالهمزة (0)ال رفانيووة (علووو )ءووياز نلووا 

  (3) الت د  بالتض يف سماع في ال ز  يالمت د " "الصحيح أنْ  المراد  برأيه بأن
ي.وياع مون يءوه ءواأ  ,يءوه لموا كوان ل لو  الءونس خصويا مون": يليا في ال لو  الءنسوي -5

عطوواده حكوو  النكوورات, يطريوو  الووك  فووي ب ضووه عوون ال وورب يءهووان: إعطوواده حكوو  الم ووارف, يا 
  (4)"يع.ية ,يبكرة,يغدية  ,فينة :يمن المسميع فيه اليءهان السماع 

  محءيءووووووين   يهووووو(فوووووي داره زيوووووود :) فوووووي نحوووووويقووووواا: "يمنوووووع الكيفيووووووين تلووووودي  الخبوووووور إالّ  -1
  (5)بالسماع"

: (1)قوواا (لوويس)عمووا  (نن )إبوواب الم.ووبهات بلوويس , يلوويا ب وود أن اكوور الخوو ف فووي إعموواا  -2
"إن الوك ناف وك يال ضوارك,  "يالصحيح اإلعماا, يقود سومع فوي الونظ  يالنثور فمون النثور قويله :

ن أحد خيراً   من أحد إال بال افية      يالنظ  قيله: يا 
لع ووووووووووومَّسن  يَ ووووووووووإعنن هَّ   (2)ينع ووووووووع انوووووووووووووووَ ءالمَ  فع  َ وووووووووولى أضن ووووووووووووَ  عإالْ    د  ووووووووووووووووَلى َأحَ وووعَ  ياً ووووووووَتين

 
 

 
 

  

   

   

                                                 

اا كانووت  قوواا ابوون مالووك فووي (0) ال رفانيووة ( علوو )البصوورية ي (رأ )منلوويلتين موون  (يأعلوو  أر )الوونظ  يغيووره: "يا 
ت زيوووًدا الهوو ا, أ : أبصووورته إيوواه, يأعلموووت زيوووًدا يووالمت وود  كوووا منهمووا لياحووود ت وودًيا بوووالهمزة الثنووين, نحوووي:" أر 

بُّووووووينَ الخبوووووور, أ : عرفتووووووه إيوووووواه, قوووووواا ت ووووووالى:  وووووودع َمووووووا َأَراكَّوووووو ن َمووووووا تَّحع وووووونن َب ن  .وووووورل التصووووووريح 44ا نفوووووواا " مع
  0/391لألزهر 

همزة النلا هي الداخلة على الث ثي لت ديته إلى ياحد أي اثنين أي ث ثة  .رل التسهيا البن مالك  (2)
2/011  
   0/523التيضيح  (3)
  0/414 نفسه( 4)
  0/482نفسه( 5)
  503-502/ 0 نفسه( 6)
يكثور است.وهاد النحواة بهواا البيوت, يموع هواا لو  ن عبود الحميود: "البيت ب  نسوبة قواا عنوه ال.ويخ محوي الودي (7)

يرصوف المبووانى , 0/302"  منحووة الءليوا فوي تحليو  ي.ورل ابون عليواإلوى قا وا م وين يواكره أحود مونه  منسويباً 
, 0212/ 3 ,  بووي حيووان ا ندلسووي, يارت.وواف الضوورب290/ 0, يأيضووح المسووالك 015/ 0, يالملوورب 091

  0/325, يحا.ية الصبان011/ 4 زانة, يالخ025/ 0يالهمع 
  , فرفع بها المبتدأ ينصب الخبر(ليس)عما  (إن)يال.اهد: "إن هي مستيليا" حيث أعما 
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   في باب الفاعا, قاا: "يأما ءمع الماكر السال  ف  يءيز إلحا  التاأ م ه إاا ل  يسمع -8
  (2)في الءميع الث ثة" (0)فأءازيا اليءهين ,للكيفيين استثناه خ فاً يلالك 

 في قيله: (3) افي باب االستثناأ قاا: "يقد سمع االستثناأ بح. -9
 (4) الأَّ در وووووووووووووولوها ارَّ در ووووووووووووووووكَ ال تَّ  يراً ووووووووووووووَّ حبَّ    نه ووووووووووووع م إنْ ووووووووف بير وووووووووووووالن طع وووووووووووون ها رَ وووووووووووووح.

 
 

  (5)يل  يسمع بحا "
 اإلضافة, ب د قيا الناظ : ب د ال.رل قاا في تنبيهات له:باب  في -01

 هأي منصوويب هإلووى أن إضووافة المصوودر إلووى مرفيعوو (2)يابوون الطووراية (1)"ا يا: اهووب ابوون برهووان
 ع بن ته بالم رفة كليله:غير محضة, يالصحيح أنها محضة, ليريد السما

 (8)ايالً ووَووووووع دتَّ هع ووووَوووع نن وووَوووويك مووووووف ااراً وووووووووع  يووووووووَد َأرانووووديووووووووووووكع ال.ّ ووووووود  بع ووووووووإْن َيءن 

                                                 

ماهب البصريين يسيبييه يءيب تواكير الف وا المسوند إلوى ءموع المواكر السوال  نحوي )قوا  الزيودين(,يتأنيث  (0)
ندات( لس مة المفرد في الءم ين ,يماهب الكيفيين ءياز المسند إلى ءمع المدنث السال  نحي)قامت اله االف 

الووك مووع ءمووع الموواكر السووال  يالمدنووث يالتكسووير فيءيووزين )قووا  الهنوودات ,قامووت الرءوواا( يالراءح مووا قالووت بووه 
, .ووووووورل التصوووووووريح, 2/593البصووووووورة ل ووووووود  ثبووووووويت السوووووووماع  موووووووع ءموووووووع المووووووواكر السوووووووال    انظر:التيضووووووويح

       0/401لألزهر 
  2/593يح, ( التيض2)
حا.ووا علووى ث ثووة أيءووه: ا يا:)حا.ووا( تكووين اسووتثنا ية بم نووى إال, الثاني:)حوواَ ( تكووين تنزيهيووة يليسووت  (3)

, الثالث: )ح.ا( أنها تكين ف   مت ديا متصرفا, تلويا: 30ييسف  َحاَ  لعْلهع َما َهَاا َبَ.ًراحرفا كليله ت الى 
  0/522, يا .ميني 0/014 "حا.يته"  بم نى: استثنيته  انظر الماني

  0/228, ياإلنصاف 04/082, يلسان ال رب 0/503 الزاهر( البيت ب  نسبة في 4)
 ال.اهد: "ح.ا رهط"  فلد استثنى بح.ا يهي مسميع 

  2/191( التيضيح 5)
مون أهوا  عبد الياحد بن علي, ابن َبرنهان ا سد  ال كبرّ , أبي اللاسو : عوال  بوا دب يالنسوب  ابن برهان:( 1)

فتحّيا حنفيا  يماا إلى إرءواأ الم تزلوة  عوا  نيفوا  يكان حنبلياً  أيا أمره منّءما, ث  صار نحييا  باداد   كان
فيات اليفيات    انظر" في النحي -يثمانين سنة  من كتبه " االختيار " في الفله, ي " أصيا اللاة " ي " اللمع 

نبوواه الوورياة 221 /02يتوواريخ باووداد ,  2/09 ينزهووة  302يووة اليعوواة يبا 292 /3ي.ووارات الوواهب  203 /2 يا 
  343/ 03يسير أع   النب أ, للاهبي0/259ا لباأ 

(
2
سليمان بن محمد بن عبد اهلل أبي الحسين السبا ي الم ريف بابن الطراية من أها ماللة  أخوا ابن الطراية: (

ن ابون سووراج, حموا عونه  كتوواب سويبييه يكووان عون أبوي الحءوواج ا علو  يا ديوب أبووي بكور المر.واني يأبووي موريا
إما  ال ربية في عصره يصاحب التياليف الم.هيرة فيها, يكانوت يفاتوه فوي رمضوان يقيوا فوي .وياا سونة ثموان 

  05/252, ي اليافي باليفيات 0/08انظر تحفة اللاد  يع.رين يخمسما ة  
(
8
=2/242شونن وشرحاأل,2/27والتصريح,2/644شفاءالعليلالبيتبالنسبة,انظر:(
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ممووا يوودا علووى أنووه قوود ت وورف باإلضووافة فهووي  ,يصووف المصوودر يهووي )يءوود ( بالم رفووة حيووث
 إضافة محضة 

فووي بوواب اإلضووافة, ب وود قوويا النوواظ : "يقوود يرد السووماع بالبنوواأ قبووا الءملووة االسوومية فووي  -00
 قيله:
اَّ يع ووولووووَ ق را َّ ووووووالك ينع وووووووووووع لى حوووووووَ ع  ِ وووووويرع وووووووووَ ك  ي     وووووننوأَ  اهللَّ  كع رَ من ووووووووووووَ ا عوَووووي يمع لَ  ن ووَوووووت  ن وووَ أل

(0) 
  (2)ري  بالفتح" فإنه
 والقراءات: ن الكريمآالستشهاد بالقر  -

يقووراأات ن الكووري  آإلووى االست.ووهاد بوواللر  توورءيح اآلراأ النحييووةد المووراد  فووي اسووتن 
 كما يلي:اآلحاد يالمتياترة يال.ااة, 

فووي لوودني إلحووا  النووين يحووافها  كثوور ا: "(4), يلوويا(3) لَوودَّنعي موونحوواف نووين اليقايووة فووي -0
ًرايبالحاف قرأ نافع:   قليا   " (5)َقدن َبَلانَت معنن َلدَّنعي عَّان

زة موري يابون عوامر يحموع ابوابنون كثيور يأ نصير ا زهور   أنّ اكر الباداد  يأبي م
ووثلً  يقوورأ نووافع  (ينر دَّ لَوو) يايالكسووا ى قوورأ وو  فووي  ,فيووف النُّووينخن بضوو  الووْداا مووَع ت (ينع لوودَّ )مَّ يقوورأ َعاصع

يقوواا   هوواه ريايووة خلووف عوون يحيووى بوون آد  ,موون الْضوو  ي.وو  الووْداا .ووي اً  (نيلوودَّ )بووى بكوور ريايووة أ
فوي كتواب الم واني الوا   اايقو ,يسكن الْداا مع فتح الْ   (نيدن لَ )بى بكر غيره عن يحيى عن أ
مفتيَحوة الوْ   سواكنة الوْداا  (نيدن لَو)  عن الكسا ى عن أبى بكر عون عاصو ,عمله إلى سيرة طه

  (1)ة "مثا أبى عمري يحمز  (ينر دَّ لَ )  يقاا حفا عن عاص
 
 
 

                                                                                                                                        

ال.اهد فيه قيله: "يءد  بك ال.ديد" حيث أفادت إضافة المصدر الت ريف بدليا ن ته و.5/9والدرراللنامع=
 بالم رفة 

(
0
يلميباا بن ءه  الماحءي في .رل  ,89/ 0يهي لمب.ر بن هايا في دييان الم اني  :البيت من الطييا(

  208/ 0يهمع الهيامع  ,508/ 2يماني اللبيب  ,042/ 3في الدرر  يب  نسبة ,884/ 2.ياهد الماني 
  (على)ال.اهد فيه قيله: "على حين" إا بناها رغ  إضافتها إلى ءملة م ربة يرغ  ءرها بحرف الءر ا صلي 

  2/818( التيضيح2)
  21/05الكهف (3)
  0/384التيضيح ( 4)
  21/05الكهف ( 5)
   2/001, يم اني اللراأات391 مءاهد, البن السب ة في اللراأات (1)
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"أحسون موا خورج : (0)يقواا ,علوى لاوة بلحوارث بون ك وب يءوراً  نصباً ي  لزي  ألف المثنى رف اً  -2
  (2)" إن هاان لساحرانعليه قراأة : 
تلفَّوويا ي  يد  إعن َهووَاانع لسوواحرانلووه ي ق فووياخن وودع فلوورأ نووافع   النووينين يتخفيفهمووا فووي َت.ن
 إعنن )رابنوون كثيوو يقوورأ  بووألف خفيفووة النُّووين (نع ااَ َهوو)ة النُّووينم.وودد (إعنْ ) ة يالكسووا ىحمووز يابوون عووامر ي 

تلف عن عاص  (إعنن )يتخفيف نين  ّن(ااَ هَ )بت.ديد نين  ّن(ااَ هَ    (نع ااَ هَ  إعنْ ) :فري  أبي بكر ,ياخن
راأة يهوى قو يننونة السواك (إعنن ) :يري  حفا عن عاصو   مثا حمزة ( نع ااَ هَ )م.ددة  (إعنْ )نين 

(ين نَّ ة الدم.د (إعنْ ) حدهيقرأ أبي عمري ي   خفيفة (نع ااَ هَ )ي  ,ابن كثير   (3)اأع بالي )َهَايننع
وبعرن  إعْنهَّ َمونن َيتْو ع  قراأة قنبا:  -3 َيَيصن

يلويا الموراد  فوي .ورحه للتسوهيا:   (5)ءوز  اليواأب (4)
, يعلوى هواا (الوا )بم نوى  (مون)فيعًا, يت اآلية على أن الياأ إ.باع أي يكين الف ا مر لَ ير "قد أَّ 
 أحدها: أنه سكن تخفيفًا  أيءه: (يصبر)ففي 

 الثاني: أنه ني  اليقف يأءر  مءر  اليصا  
ن كانووت ميصوويلة   ففيهووا م نووى ال.وورط يلووالك  (موون)الثالووث: أنووه مءووزي  علووى الم نووى   ن  يا 

فووووي هوووواه ا يءووووه موووون دخلووووت الفوووواأ فووووي خبرهووووا فيكووووين م طيفووووًا علووووى التوووويه , يال يخفووووى مووووا 
بياأ في اليصا ياليقف, يقرأ محمد بن الحسون  إْنهَّ َمن َيَتلعيقرأ ابن كثير يحده   (1)التكلف"

" يقواا ابون مءاهود:   (2)" كواا أقرأنوي أبوي ربي وة" :باير ياأ في يصا يال يقف, يقاا( من يَت ع )
بياأ, يل ا أبا  (ن كثير )يتلىيقاا الم ريف عن اب كان أبي ربي ة يَّلنرعس أصحابه بحاف الياأ,

  (8) "ربي ة اختار حافها, يقرأ الباقين )َمن َيت ع( باير ياأ
وَألَّيَنَك َمواَاا يَّننفعلَّويَن قَّواع  يقد قورس بواليءهين قيلوه ت والى:  -4 النَ فنويَ  َيَيسن

بوْين الموراد  أْن   (9) 
مووا( االسووتفهامية , حيووث هووي خوو ف فووي االسوو  الميصوويا الياقووع ب وود )الخوو ف فووي هوواه اللووراأة 

أحودهما أن تكوين )اا( ميصوويلة فتكوين )موا( حين وا  مبتودأ, ي )اا( يصوولته " أءواز فيهوا يءهوان: 
خبر )ما(, يال ا د محايف  ياآلخر: أن تكين مركبة مع )ما( فيء  ن اسومًا ياحودًا مون أسوماأ 

                                                 

  0/331( التيضيح 0)
   13/01( طه 2)
 .051-048, يم اني اللراأات 409السب ة في اللراأات  (3)
  91/03( ييسف4)
  0/355التيضيح( 5)
  014.رل التسهيا, للمراد   (1)
  350السب ة في اللراأات  (2)
  2/51م اني اللراأات  (8)
  209/2( سيرة البلرة 9)
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ياب, فبووودا ا يا ييظهووور أثووور االحتموووالين فوووي البووودا مووون اسووو  االسوووتفها  يفوووي الءووو  االسوووتفها 
مرفوويع, يكوواا ءيابووه علووى المختووار, يبوودا الثوواني منصوويب يكوواا ءيابووه عوون المختووار   ن حوو  

قرأ عمري برفوع ال فوي, يالبواقين بنصوبه,  الءياب أن يطاب  السداا  يقد قر ت اآلية  باليءهين 
   (0)" فتكين "اا" في قراأته ميصيلة يفي قراأته  ملااة

تلفَّيا فعي فتح الن  له اخن ري َيحده  (قا النَ في)َياي َيضّمَها من َقين  (قا النَ في)َفَلَرَأ َأبَّي َعمن
يَحودثني عبود اهلل "   أر  ابنون َعوامر نصوب النوَياي َأينضواً " :َقاَا َأبَّي بكر  َيَقَرَأ النَباقَّيَن نصباً , رف اً 

ووري بوون أبووي سوو د النوويرا  قَووااَ  بَّوويب َعوون .ووبة قَووااَ  َحوودثَنا َأبَّووي زيوود عموور بوون" :بوون َعمن  َحوودثَنا َمحن
يا النَمكرّي َعن ابنن كثير َأنه َقَرَأ  َماعع يف َعن المكيين النصب,  رف اً  (قا النَ في)إعسن َيالنَم نرَّ

(2)  

 وفيما يلي ذكر لبعض القراءات التي احتج بها المرادي مرتبة حسب ورودها في كتابه:
  (4) نصب اليايب  (3) َي اْلاع إعاْل َأنن َي نفَّيَن َأين َي نفَّ  قراأة ب ضه :  -0
  (1)بت.ديد النين (5) َرْبَنا َأرعَنا الْلَايننع َأَضْ َناابن كثير: راأةق -2
  (8)بت.ديد النين (2) َفَاانعَك بَّرنَهاَنانع  قراأة ابن كثير يأبي عمري:  -3
صراط َلاينيلرأ:  عمري: سم ت أعرابياً  يأب ياق -4

  (01)  بتخفيف ال  (9)
  (02)بالنصب- (00) َأيُّهَّ ن َأَ.دُّ  :لب ر ال رب .ااةقراأة  -5
 
 

                                                 

  0/441( التيضيح0)
, (ينفلوووين ال فوووي)أي  (أنفلووويا ال فوووي)ن بالنصوووب علوووى تلووودير يالبووواققوووراأة ييءهوووه: أ  الوووا  ينفلينوووه ال فوووي, ي  (2)

بم نووى  (اا)اسووتفهاما ي (مووا)فووي قووراأته  مركبووة, يفووي قووراأة أبووي عمووري  (ينفلووين)قبووا  (مووااا)فيتوورءح أن يكووين 
.وورل طيبووة الن.وور فووي  , ي082انظوور: السووب ة فووي اللووراأات  ااا الووا , ييظهوور فا وودة الووك فووي اليقووف علووى موو

  0/095اللراأات
  237/2سنرةالبقرة (3)
  0/355(التيضيح, 4)
  29/24فصلت  (5)
  0/421التيضيح  (1)
  32/21اللصا (2)
  493, يالسب ة في اللراأات 2/311م اني اللرآن للفراأ (8)
  2/0الفاتحة  (9)
  451-0/421التيضيح,  (01)
  19/01مري   (00)
  2/828التبيان في إعراب اللرآن  (02)
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َسنَ  يحيى بن ي مر:  اأةقر  -1   (2) (أحسنَّ )برفع - (0) َتَماًما َعَلى اْلاع  َأحن
  (4) (ب يضةِ )برفع - (3) َمَثً  َما َب َّيَضةً  مالك بن دينار يابن السماك:  اأةقر  -2
ثَووالَّكَّ ن  ءبيوور: سوو يد بوون  اأةقوور  -8 َبوواِد َأمن وونن دَّينع اللْووهع عع يَن تَوودنعَّيَن مع إعْن الْوواع

نصووب عبوواد  -(5)
فعيف إعن بء لها بعَم ننى َما فينصب على َخَبرَها   (1)يأمثالك  َيَتخن

يَن َمَناا   قراأة من قرأ: -9   (8) (حينَّ )برفع  (7) َياَلَت حع
يا اَل يَّووووَر  إعاْل َمَسووووواكعنَّهَّ ن  در :رءوووواأ الءحوووو يمالووووك بووووون دينووووار يأبووووو اأةقوووور  -01 وووووَبحَّ        (9) َفَأصن
 (01) بالتاأ



 الحديث الشريفالستشهاد ب -
قووود   فنءووود أيا لهووو اختلوووف النحووواة فوووي ءوووياز االست.وووهاد بالحوووديث النبوووي  ال.وووريف,

 سكتيا عن التصريح بميقفه  منه لألسباب اآلتية:
فلو  تتورك  (11)أنا أفصوح ال ورب بيود أنوي مون قوري ": "  -صلى اهلل عليه يسل  -قيا النبي -0

هاه المليلة مءااًل  حد في المناق.ة يكأنهوا تء وا االحتءواج بالحوديث أمورًا مّسولمًا بوه كموا هوي 
 ا مر في االحتءاج باللرآن الكري  

إن اليضع في الحديث كثور يتزايود بحيوث صو ب علوى النحواة ا يا وا الواين كوانيا يتحورين  -2
 يما ليس له  -صلى اهلل عليه يسل  -التمييز بين ما هي للرسياالدقة في 

عوراب غيور أعرابوه, رياية ب ر ا حاديث بالم نى,  -3 فا.تملت علوى لفوظ غيور لفوظ النبوي يا 
يتصوووريف فوووي اللفوووظ غيووور تصوووريفه, ا مووور الوووا  ء وووا النحووواة يتحرءوووين مووون البوووت فوووي هووواه 

     (12)اللضية

                                                 

  054/8ا ن ا   (0)
  0/551التبيان في إعراب اللرآن  (2)
 21/0سيرة البلرة  (3)
  0/11منار الهد   (4)
  094/9( ا عراف 5)
  0/312, للمكي( م.كا إعراب اللرآن1)
  3/23( سيرة ا2)
  2/0192عراب اللرآن إ( التبيان في 8)
  25/21( ا حلاف 9)
  1/081للفارسي ,, ي الحءة لللراأ السب ة3/55للفراأ  ,( م اني اللرآن01)
    4/212.رل السنة, للباي ( 00)
  01-05ميقف النحاة من االست.هاد بالحديث ال.ريف, لخديءة الحديثي  (02)
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نه أ.ار إلى أهو( أيا من نَّلعَا عنه 181ضا ع )أن ابن ال (1)يتر  خديءة الحديثي
       حتءووواج النحوووييين بالحوووديث م لوووً  عووود  احتءووواءه  بوووه كينوووه مرييوووًا بوووالم نى, قووواا السوووييطي:ا

: تءوييز الريايوة بوالم نى هوي السوبب عنود  فوي " يقاا أبي الحسن بن الضوا ع فوي .ورل الءموا
اللاة بالحديث ,ياعتمديا في الك على اللورآن ترك ا  مة كسيبييه يغيره االست.هاد على إثبات 

يليال تصريح ال لماأ بءياز النلا بالم نى في الحديث لكان ا يلوى  يصريح النلا عن ال رب ,
  (2) نه أفصح ال رب" –اهلل عليه يسل صلى –إثبات فصيح اللفظ ك   النبي في

نلوا السووييطي ي ود ابون مالوك أيا مون است.وهد بالحوديث ال.وريف يأكثور منوه كموا ي 
إثبوات علوى  ديوثاحاالستدالا بما يقوع فوي ا من هاا المصنف  أكثرقد قيله: " حيان  عن أبي

اللياعوود الكليووة فووي لسووان ال وورب, يمووا رأيووت أحوودًا موون المتلوودمين يالمتووأخرين سوولك هوواه الطريلووة 
بي عمري حكا  من لسان ال رب كألألالمستلر ين  ,  على أن الياض ين ا يلين ل ل  النحيهغير 
يالفووراأ  ,موون أ مووة البصووريين, ي يالكسووا ي ,يسوويبييه ,يالخليووا ,يعيسووى بوون عموور ,بوون ال وو أا

من أ مة الكيفيين ل  يف لويا الوك, يتوب ه  علوى هواا  ,يه.ا  الضرير ,يعلي بن المبارك ا حمر
   المسلك المتأخرين من الفريلين يغيره  من نحاة ا قالي  كنحاة باداد يأها ا ندلس

إنموا تورك ال لمواأ  :قد ءور  الكو   فوي الوك موع ب ور المتوأخرين ا اكيواأ ,فلوااي 
إا لي يثلويا بوالك لءور  مءور  –صلى اهلل عليه يسل  –أن الك لفظ الرسيا  الك  ل د  يثيقه 

نما كان الك  مرين : ,اللرآن في إثبات اللياعد الكلية  يا 
ياحوودة قوود ءوورت فووي زمانووه    أحوودهما :أن الوورياة ءوويزيا النلووا بووالم نى ,فتءوود قصووة

 ل  تلا بتلك ا لفاظ ءمي ها    –صلى اهلل عليه يسل  –
موون الوورياة  ا موور الثوواني :أنووه يقووع اللحوون كثيوورًا فيمووا ري  موون الحووديث   ن كثيووراً 

فيقووع اللحوون فووي ك مهوو  ,يهوو  ال  يال ي لمووين لسووان ال وورب بصووناعة النحووي, كووانيا غيوور عوورب,
 ي لمين الك   

, بزعمه على النحييين د أكثر من االستدالا بما يرد في ا ثر ,مت لباً يالمصنف ق
 يما أم ن النظر في الك ,يال صحب من له التمييز   

نما أم نت الك   في هاه المسألة  ل   يليا مبتدس :موا بواا النحوييين يسوتدلين  يا 
 لا ال ديا  كالبخار  بليا ال رب ,يفيه  المسل  يالكافر ,يال يستدلين بما ري  في الحديث بن

 
 

                                                 

  01ميقف النحاة من االست.هاد بالحديث ال.ريف, لخديءة الحديثي  (0)
  95ترال, للسييطي االق (2)
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 .(5)"يمسل  ,يأضرابهما فمن طالع ما اكرناه أدرك السبب الا   ءله ل  يستدا النحاة بالحديث
 يصنفت الحديثي النحاة في االحتءاج بالحديث ال.ريف إلى ث ثة مااهب: 

ل  يحتءيا  ماهب المان ين مطللًا: ييمثا اللا لين به ابن الضا ع الا  ير  أن أيا ا النحاة -0
 بالحديث ال.ريف مطللًا  لءياز نلله بالم ني, يأيا من احتج به ابن خريف 

هوو( 188ماهب المءيزين مطللًا: ييمثا اللا لين به ابن مالوك, يرضوي الودين االسوترباا  ) -2
رضوي اهلل  -الا  زاد في .رحه لل.افية علوى ابون مالوك باالست.وهاد بكو   الصوحابة يآا البيوت

 هو( 210هما على الك ابن ه.ا  )يتب  -عنه 
مووووووواهب المتيسوووووووطين: يقوووووووف هووووووودالأ ميقفوووووووًا يسوووووووطًا بوووووووين الموووووووان ين يالمءووووووويزين, يكوووووووان  -3

هووو( المتحودث بلسووانه  يالمودافع عوون رأيهوو , فلود أءوواز االحتءواج با حاديووث التووي 291ال.واطبي)
ابووون مالوووك اعتنوووي بنلوووا ألفاظهوووا, يموووع الوووك نءوووده ينفوووي أياًل احتءووواج النحووواة المتلووودمين علوووى 

نووه لوو  يءوود موون احووتج بووه قبلووه سووي  ابوون خووريف  يقوود قسووميا الحووديث إلووى قسوومين:  بالحووديث يا 
 ا يا: قس  ي تني ناقله بم ناه دين لفظه, فهاا ل  يلع به است.هاد أها اللسان 

الثووواني: قسووو  عووورف اعتنووواأ ناقلوووه بلفظوووه لملصووويد خووواا, كا حاديوووث التوووي قصووود بهوووا بيووووان 
  (2)فهاا يصح االست.هاد به -يه يسل صلى اهلل عل -فصاحته

إلثبات  الحديث النبي  ال.ريفب م تداً يالمتأما في مأثيرات المراد  النحيية يءده 
أنوه قود أخوا منهءوًا فلد است.هد في كتابه التيضيح بث ثة ع.ر حديثًا مما يبوين  آراأه النحيية ,

 فًا يسطًا بين الءياز يالمنع   مطللًا ,با يقف ميق يمن هل  حيث ن  ماايرًا ل.يخه أبي حيا
 إلحووا  نووين التيكيوود الثليلووة الف ووا الماضووي يضوو اً  علووىالووك مووا است.ووهد بووه  يموون
 (4)ياحد منك  الدءاا" : "فإما أدَرَكنْ  -صلى اهلل عليه يسل -ياست.هد بليله  (3)المستلبا م نى

     كموووووا يءوووووه الخووووو ف النحوووووي  فوووووي بووووواب الم ووووورب يالمبنوووووي فوووووي ا سوووووماأ الخمسوووووة 
 بما نلله عن  (5)يأنكر إعرابها با حرف, يقد رده المراد  ,(كالك )أ  (نَّ هَ )حيث اعتبر الفراأ 

 
 
 

                                                 

   94االقترال, للسييطي  ( 0)
  25ميقف النحاة من االست.هاد بالحديث ال.ريف, لخديءة الحديثي  (2)
  0/289( التيضيح 3)
تحاف المهرة2934, رق  4/2249أخرءه مسل  في صحيحه, ( 4)  ,4/252 , لل سل ني, يا 

  490-4/491يالحاك 
  0/301( التيضيح 5)
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-سوويبييه فووي أن إعرابهووا بووا حرف قليووا  يا فضووا التووزا  الوونلا يحوواف المهووا, ياحووتج بليلووه 
  (0)"اكني بيه يال تَ أ نع يه بهَ   ب زاأ الءاهلية فأعضر "من ت زّ : -صلى اهلل عليه يسل 

اا اسوت ما  م ربوواً  منليصواً  (الهونفلود اسوت ما ) غيوور  (الهون)بالحركوات الظواهرة  يا 
 باإلءماع  مضاف كان منليصاً 

لخلويف فو  الصوا   عنود اهلل أطيوب  " :-صولى اهلل عليوه يسول -يقد است.وهد بليلوه 
ثباتها عند اإلضافة" اً ميم (فيك)في ال ير من ياي  (2) من ريح المسك "   (3)يا 
فء ووا  ,(حووين)قوود يسووت ما مثووا  :(سوونين)اعتوود بلوويا ابوون مالووك  فووي  بوواب يقوود 

ياسووتدا  بالحووديث فووي   يتلووز  اليوواأ ,يال تسوولطها اإلضوافة ,إعرابوه بالحركووات علووى النووين منينووة
اللهو  اء لهوا  يقود رياه البخوار  " (4)ييسوف" نكسوني اً : "اللهو  اء لهوا علويه  سونينريايتيوه  إحد 
نع عليه   نعيَن َكسع   (5)مءر  ءمع الماكر السال  إءرا ها" في ي يَّيسَّفَ سع

فوي الحوديث: "أن  -صولى اهلل عليوه يسول -أما في باب الضمير فلد است.وهد بليلوه
(1)اهلل ملككوو  إيووواه  يلووي .ووواأ لملكهووو  إيوواك " 

تلوودي  ا خوووا ي غيووور عنووود فوووي ءووياز االنفصووواا 
ا الضومير فوي قيلوه: ملككو  إيواه  ا خا يقد اءتمع ا مران في: "إن اهلل ملكك      " فانفصا

                                                 

ب للبيلتوه, يانتموى إليهوا, يدعوا قيموه ليخرءوويا م وه لللتواا فوي الباطوا, فليلويا لوه: اعضوور ( أ  : مون ت صو0)
أبيك الا  تنتسب إليه, يال تءيبيه استهزاًأ بوه, يال تواكريا كنايوة الواكر يهوي الهون, بوا اكوره صوراحة   اع بَّ على قَّ 

, 8/031, يالنسووا ي20231أخرءووه أحموود فووي مسوونده يفيهووا نهووي عوون عصووبية الءاهليووة, يدعووي  ا خووا بالثووأر 
  8803رق  
, يمسند أحمد 0050, رق  2/812, يصحيح مسل  5922, رق  2/014أخرءه البخار  في صحيحه (2)

   2095, رق  02/022
  0/322التيضيح  (3)
  0191, رق  2/38, يسنن الدارقطني 01254, رق  01/439أخرءه أحمد في مسنده  (4)
  0/335التيضيح  (5)
صولى اهلل عليوه  -كوان آخور كو   رسويا اهلل"  :ي عدة أحاديث فري  أبي دايد مون حوديث علويهي مفر  ف (1)

كووان آخوور يصووية  : "يفووي الصووحيحين موون حووديث أنووس ",اتلوويا اهلل فيمووا ملكووت أيمووانك  ,الصوو ة الصوو ة -يسوول 
موا مون حوديث يله " الص ة الص ة يموا ملكوت أيموانك ,حين حضره الميت  -صلى اهلل عليه يسل -رسيا اهلل 
لفووظ  " فووإن كلفتوويه  فووأعينيه  ,يال تكلفوويه  مووا يالووبه  ,يألبسوويه  ممووا تلبسووين ,أط موويه  ممووا تووأكلين : "أبووي ار

ياكسوويه  ممووا تلبسووين  ,موون ي يمكوو  موون مملوويكيك  فووأط ميه  ممووا تووأكلين :"ريايووة مسوول  يفووي ريايووة  بووي دايد
سناده صوحيح ", ت الىيال ت ابيا خل  اهلل,فبي يه  ,يمن ال ي يمك  منه ,   2/209  انظور إحيواأ علوي  الودين يا 

سوووا  ا .وووميني هووواه ال بوووارة دين أن يووواكر أنهوووا حوووديث, يكوووالك ابووون ه.وووا  فوووي "أيضوووح يلووويا محمووود عيووود: " 
  0/044انظر النحي المصفى   "المسالك يقد بحثت عنه قدر ءهد , فل  أعثر عليه في كتب الحديث

 



 

43 

 

ءا ز, لتلد  ا خا, يهي ضمير المخاطب على غيور ا خوا يهوي ضومير الاا وب يانفصواا 
 (0) الضمير في ملكه  إياك , ياءب لتلدي  غير ا خا"



ْزتعووكَ يقوود است.ووهد بليلووه عليووه الصوو ة يالسوو  : " يووري  بسووكين الطوواأ " قَووطن قَووطن بع ع
ييوووري  "قطنوووي قطنوووي" بنوووين اليقايوووة, ي"قوووط قوووط" بوووالتنيين يبوووالنين  يبكسووورها موووع يووواأ يدينهوووا,

  (2)أ.هر
سوماعه   ن   يل  ي تود بوهنين اليقاية اس  الفاعا يأف ا التفضيا,  إلحا  يقد ردّ 

وَيفَّنعي َعلَوينكَّ ن " :-صلى اهلل عليه يسول  -ليلهفي غاية الللة, ياست.هد ب حيوث  (3)"َغينورَّ الوْدْءااع َأخن
   (4) ف  يلاس عليه, ليقاية أف ا التفضيا )أخيفني(لحلت نين ا

, ال خاصاً  يءيب إثبات الخبر إاا كان كيناً  علىياست.هد في باب المبتدأ يالخبر 
ووووين  قَ اَل ين لَوووو "(5):-صوووولى اهلل عليووووه يسوووول - دليووووا عليووووه, كليلووووه  مووووتَّ قَ  َ  ةلْيوووواهع ءَ بع  د  هنووووعَ  ييثَّ دع َحوووو كع مَّ

  (1)البيت"
المسوا ا  ب ور مون أسوباب االخوت ف فوي ال.وريف سوبباً يكان االحتءاج بالحديث 

 (2)(لاوة أكلويني البراغيوث) عليوه النحواة أطلو  فيموا النحيية , فلد احتج الموراد  بلويا ابون مالوك
  (8)"يت اقبين فيك "فسماه لاة  ًا,مءميع أي اً ظاهر  من إسناد الف ا مثنىً 

 

                                                 

  0/321التيضيح (0)
  0/385نفسه (2)
   2922, رق  4/2251, يصحيح مسل  20291أخرءه أحمد في مسنده  (3)
 389/ 0التيضيح (4)
  021, رق  3/141, يالتيضيح ل.رل الءامع الصحيح 021, رق  0/32أخرءه البخار  في صحيحه  (5)
  0/481التيضيح (1)
 2/42ميني.رل ا .  انظر  يهي لاة بني الحارث بن ك ب يأزد .نيأة ينسبت لطيأ (2)
, يمسووووند أحموووود 132, رقوووو  0/439, يصووووحيح مسوووول 555, رقوووو 0/005أخرءووووه البخووووار  فووووي صووووحيحه  (8)

قد است.هد ابن مالك على هواه اللاوة بهواا الحوديث, يليا ال.يخ محمد محيي الدين: "   8021, رق  03/422
فاعووا موواكير ب وود الف ووا يهووي ال  (م  كووة)ع مووة ءمووع الوواكير, ي (يت وواقبين)ى اعتبووار أن الووياي فووي يالووك علوو

يقوود تكلوو  علووى هوواا االسووتدالا قووي , موون الموودلفين, يقوواليا: إن هوواه الءملووة قط ووة موون حووديث  المتصووا بووالياي 
إن هلل م  كوووة يت ووواقبين فووويك : فوووي الميطوووأ, يأصوووله " -رضوووي اهلل عنوووه-مطووويا, يقووود ري  هووواه اللط وووة مالوووك 

ليست ع مة علوى  (يت اقبين)حديث المطيا كانت الياي في م  كة بالليا, يم  كة بالنهار" فإاا نظرت إلى ال
الياقوع اسو  إن,  (م  كةو)ءمع الاكير, يلكنها ضمير ءماعة الاكير, يهي فاعا, يءملة الف ا يفاعلوه صوفة لو

, فهووي خبوور , يلكنووه موون ءملووة مسوتأنفة اللصوود منهووا تفصوويا مووا أءمووا أيالً المرفوويع ب ووده لوويس فوواع ً  (م  كوة) ي
   2/85"  انظر: منحة الءليايفمبتدأ محا
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  (0)ةً لايقد است.هد بليا السهيلي بيريدها 
ي  (حا.وا)د  ييءه الخ ف النحي  في باب االستثناأ في التفري  بوين ينر  المرا

   ليلووه ب, ياست.ووهد فيمووا اكووره ابوون مالووك فووي التسووهيا (حا.ووا( )يةمووا المصوودر )موون إلحووا   (خوو )
علووى قلووة فوي الووك, كمووا  (2)مووا حا.ووا فاطموة" "أسوامة أحووب النوواس إلويْ  :صولى اهلل عليووه يسوول  -

  (3)قاا سيبييه
بواب اإلضوافة الفصوا بوالمءرير بوين المضواف يالمضواف إليوه بليلوه يقد اكر في 

   (5)يقاا هي من أحسن الفصا اختياراً  (4)"ها أنت  تاركي لي صاحبي" صلى اهلل عليه يسل :-
ظهور  كبيوراً  ما يحتج بالحديث ال.وريف الوا  أياله اهتمامواً  هكاا نر  المراد  كثيراً 

   نه ي تمد عليه كفرع من فريع السماعأمما يدلا على  من خ ا ال دد الا  ساقه لنا في كتابه
 

 كالم العرب:الستشهاد ب -
كوو   ال وورب الووا  يلوويا السووييطي فهووي ضوورب السووماع أأمووا الضوورب الثالووث موون 

سو مها حتوى منتصوف اللورن الثواني  :عنه   "ما نطلت به ال رب من . ر ينثر في ءاهليتها يا 
وووووووووو" :فلوووووووووود نلووووووووووا ث لووووووووووب عوووووووووون ا صووووووووووم ي                   (ه021ت).وووووووووو ر بووووووووووإبراهي  بوووووووووون هرمووووووووووة ت  الخَّ

   (1)يهي آخر الحءج " 

فلوود نللووت  ,خووا عوون الفصووحاأ الميثووي  ب ووربيته أَّ هووي مووا : " خديءووة الحووديثيتلوويا 
خوا فوي الاريوب أَّ فهو  الواين عونه  أكثور موا  ,قري  يقويس يتموي  يأسود ن قبا ا ال رب:عال ربية 

يل  يدخا عن غيوره  مون سوا ر  ,نانة يب ر الطا يينث  هايا يب ر ك ,عراب يالتصريفاإلي 
  (2) "قبا له 

, ي.و راً  ا عون ال ورب نثوراً لعوهواه اللاعودة, فلود اسوتدا بموا نَّ  علوىيللد سار الموراد  
 ,لو  ي وورف أيسوياأ موا عوورف قا لوه  ,نحيوث أن أكثور موا اسووتدا بوه كوان  للءوواهليين ياإلسو ميي

                                                 

  581/ 2التيضيح (0)
  8211, رق  01/222, يالمسند الءامع 5212, رق  9/508أخرءه أحمد في مسنده (2)
  2/189التيضيح,  (3)
  9/338, يءامع المسانيد يالسنن, البن كثير 3110, رق  5/5أخرءه البخار  في صحيحه  (4)
  2/825التيضيح (5)
  048االقترال  (1)
  054 ال.اهد يأصيا النحي في كتاب سيبييه, للحديثي (2)
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ست.وووهاده  ب.ووو ر المحووودثين كوووأبي نوووياس يأبوووي ال ووو أ ا اْ " َقووو :كموووا يلووويا عبووود الووورحمن سوووليمان
  (0) "الم ر 

كوو  )حكاهووا الفووراأ فووي  فووي إعووراب المثنووى موون لاووة   (2)يموون الووك مووا اكووره المووراد 
ياسوتدا بلويا  ًا,أي مضومر  إاا كان عاملهما ظاهراً  ,من يءيب إعرابهما إعراب الملصير (يكلتا

 ,هووواا مثوووا قووود كثووور فوووي ك مهووو : "سووويبييه عنوووه بوووا لف, يقووود قووواا (3) (ك هموووا يتموووراً )ال ووورب 
 ( أعطنووي كليهمووا يتمووراً  )كأنووه قوواا  ,ياسووت ما يتوورك اكوور الف ووا لمووا كووان قبووا الووك موون الكوو  

 ( 4) " (ك هما لي ثابتان يزدني تمراً )كأنه قاا  (ك هما يتمراً )يمن ال رب من يليا 

يموون    لاوة نهواإفيلويا يقود اكور الموراد  الكثيور مون اللاوات ياللهءوات فوي كتابوه, 
فوأيرد  (بفو ) ( بووووووالموي ) إلحوا نوي فوي ا سوماأ الخمسوة مون بفي باب الم رب يالم أيردهالك ما 

ن كان بالمي  ففيه ع.ر لاوات: نلصوه, يقصوره, يتضو يفه, كوا منهوا  فيه ع.ر لاات بليله: "يا 
يأفصوحها فوتح فا وه  ,يموهمع فتح الفاأ أي كسرها أي ضمها, فهاه تس ة, يال ا.رة, إتباع فا ه لم

  (5)"منليصاً 
 (1)أربووع لاووات (الوواين)مووا اكووره فووي بوواب الميصوويا فيلوويا: "فووي  يموون الووك أيضوواً 

  (2)"يحاف نينه لطيا االس  بالصلة مطللاً  ,لاة هاياي  الم.هيرة 
: كما اكر في باب الم رب يالمبنوي مون أكثريصرل باس  قبيلة أي اثنتين أي  ينراه

ال محوا لهوا مون اإلعوراب يليسوت بضومير,  فواً ي حر متصولة با ف واا الخمسوة الضوما ر ال اعتبار
هي كا ف وا اتصوا بوه  (يف  ن)نحي  ": يلياحيث أيرد أسماأ اللبا ا التي اكرت هاه اللاة  ف

كما مثا  سياأ كان ضميراً  (هما يف  ن)ي (أنتما تف  ن)ألف اثنين مخاطبين أي غا بين نحي: 
  (8)" في لاة طيا يأزد .نيأة (ن الزيدانيف  )نحي  به, أي حرفاً 

                                                 

  0/248التيضيح  (0)
  0/321نفسه  (2)
أّيا من قاله عمري بن حمران الء دّ , يالك أنه موّر برءوا يبوين يديوه زبود يسونا  يتمور, فلواا: أنلنوى مّموا  (3)

, مءمووع ا مثوواا :انظوور , فسووارت مووث  أّيمووا أحووّب إليووك أزبوود أ  سوونا ؟ فلوواا: ك همووا يتمووراً  بووين يووديك, فلوواا:
   3/48, ينهاية ا رب2/050للنيسابير 

  0/280لسيبييه  ,الكتاب (4)
  0/305التيضيح (5)
, بياأ م.ددة (الا ّ )بياأ ساكنة يهي أفصح اللاات, يالثانية  (الا ن )حداها في )الاين( أربع لاات: إ (1)

  2/551  انظر اإلنصاف بسكين الااا (اللان الراب ة ), ي بكسر الااا من غير ياأ (الْلاع يالثالثة )
  0/425التيضيح (2)
  0/345نفسه  (8)
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على لاة الحءازيين, أي  (إما)أي كما اكره  في باب عطف النس  من كسر همزة 
المواكيرة لاتوان: كسور همزتهوا, يهوي لاوة أهوا  (إموا)فوي " فتحها على لاة ث ث قبا ا, فيلويا: 

  (0)" تمي يهي الفصحى, يفتح همزتها, يهي لاة قيس يأسد ي ,الحءاز يمن ءايره  
لموا كوان  فيلويا: " باإل.ارة إلوى أن الوك طريلوه السوماع, يقد يكتفي المراد  أحياناً 

لل ل  الءنس خصيا من يءوه ي.وياع مون يءوه ءواأ فوي ب ضوه عون ال ورب يءهوان: إعطواده 
عطاده حك  النكرات, يطريو  الوك السوماع  فينوة )يمون المسوميع فيوه اليءهوان  حك  الم ارف, يا 

  (2)"( .يةيغدية يبكرة يع
يمن الك اعتراضوه علوى المبورد  ,عن ال رب عَ مع اللاعدة بنلا من سَ على ج تأي يح

على لاة بلحوارث بون ك وب يلويا: "فوي المثنوى يموا  يءراً  ينصباً  إلنكاره  لزي  ألف المثنى رف اً 
, يهي لاة بني الحوارث بون ك وب يقبا وا يءراً  ينصباً  ألح  به لاة أخر  يهي لزي  ا لف رف اً 

 يهوي أحسون موا خورج عليوه قوراأة:, (3)خور, يأنكرهوا المبورد يهوي محءويج بنلوا ا  موةأ
 إعنن َهووَاانع

َرانع    " (4)َلَساحع
حكو  تلود   حيوث اكورموا فوي بواب االسوتثناأ ك يقد ينلا رياية من سمع عن ال رب

 المستثنى على المستثنى منه يالليا برف ه مبني على هاه الرياية يليا :
مووا لووي إال أبوويك )حوودثني يووينس أن قيمووا ييثوو  ب ووربيته  يليلووين:  "قوواا سوويبييه: 

  (5)بدال " , فيء لين ناصراً (ناصر
 اآلراأ أي فوي قبويا  الموراد  اعتمد عليهوان ال رب أحد ا صيا التي عالسماع ف  

   هاتيءيه يأرفضها 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  0102/ 2التيضيح (0)
  0/414نفسه  (2)
  0/331نفسه  (3)
  051-048 , لألزهر يم اني اللراأات, 409السب ة في اللراأات   ياللراأة: 13/01طه  (4)
  2/120التيضيح (5)
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 القياس عند ابن أم قاسم المرادي: -4
اسووتند عليووه كثيوور موون النحوواة ل حتءوواج علووى صووحة ي تبوور الليوواس ا صووا الووا  

 يالبد لنا قبا التيسع في الحديث عن اللياس عند المراد  من اكر ماهيتوه لاوةً  النحيية  أقياله 
 :ياصط حاً 
   :القياس لغةا 

  (0)سه إاا قدره على مثالهيقيْ  ياقتاسه ,يليسه قيساً  ,من قاس ال.يأ 
 :واصطالحاا 

  "(2)يالم ميا في غالب مسا له عليوه" ,ي م ظ  أدلة النحي"ه :ما اكره السييطي 
النحووي  نّ   ,فووي أصوويله "اعلوو  أن إنكووار الليوواس فووي النحووي ال يتحلوو  ا نبووار  ابوون  ييوويرد قوويا

علو  بملواييس مسوتنبطة مون  :ف بأنوهرر لواا عَّو    فمن أنكر الليواس فلود أنكور النحوي كله قياس   
  (3)" استلراأ ك   ال رب
ديءة الحديثي أن الليواس حموا مءهويا علوى م لوي , يحموا غيور المنلويا يتر  خ

  (4) على ما نلا, يحما ما ل  يسمع على ما سمع في حك  من ا حكا  يب لة ءام ة بينهما 
مون  صحاأ إلى نيعين: ا يا: ما ال بدمت الك   ال ربي المسميع عن الفيقد قسّ 

يالثواني: موا يءوديه يتودارك بالليواس يتخوف التكلفوة   يهيال تبنيه عل ,ال بيصية فيه,تلبله كهي ته 
  (5) في علمه على الناس فلننيه يفصليه

يت ووورر لنوووا الحوووديثي فا ووودة الليووواس بأنوووه يانوووي الموووتكل  عووون سوووماع كوووا موووا يليلوووه 
نظا رهوا  يان لو  يسومع الوك علوى قيواس الكلموات   نه يستطيع أن يصوية الفا ودة متب واً  ,ال رب

  (1) عن ال رب
من النحاة, يقد بدأ اللياس منا النحاة   أن اللياس ال يدخا بكليته كما ير  كثيرِ إال

فوي النحوي يموااهب يتفورد بهوا كموا  اً ا يا ا, فهاا يينس بن حبيب من نحاة البصرة فإن له قياسو
  (2)نلله السيرافي في قيله, فهي ماهب كيفي في اللياس يهاا مما أخاه عليه سيبييه

 
                                                 

  1/082( قيس )لسان ال رب, مادة (0)
  213 قترال( اال2)
  214نفسه ( 3)
  220للحديثي في كتاب سيبييه,  أصيا النحيال.اهد ي  (4)
  222 نفسه (5)
  223 نفسه( 1)
  22 , للسيرافي( أخبار النحييين البصريين2)
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 ي عوون عبوود اهلل بوون أبووي اسووحا  الحضوورمي بأنووه كووان أ.وود تءريووداً ييلوويا السوويراف
  فهووي موون نحوواة البصوورة , يلوويا (0)للليوواس موون عيسووى بوون عموور الثلفووي يأبووي عمووري بوون ال وو أ

موون ب ووج النحووي يموود الليوواس   نووه أياَّ   .وويقي ضوويف أنووه ي وود بحوو  أسووتاا المدرسووة البصوورية 
   ي.رل ال لا

ييتضح الك   (2)مهاللياس يعمْ   َ رَ لباب, فلد طَ ث  تب ه عيسى ابن عمر في هاا ا
حتووى خطووأ ال وورب الفصووحاأ إاا  إسووحا يقوود اتبووع أسووتااه أبووا , ممووا نللووه عنووه سوويبييه فووي كتابووه

 خالفيا اللياس كما اكرت لنا المصادر من تخط ته للناباة:
  يلةِ ايرتني َضوووووووووووووووووي َسوووووووووووووووووكوووووووووووووووووأنر  فبوووووووووووووووووتُّ 

 

وووووو  نوووووواقعَّ   َّ فووووووي أنيابهووووووا السُّوووووو الوووووورق ع  نَ مع
(3) 

يتب ووه سوويبييه الووا  , قياسووه علووى الكثورة المطووردة موون كوو   ال ورب ىبنوو الوا  حتوى ءوواأ الخليووا 
عوده ابون  يالوا  ,يصوحح الليواس ب نايوة فوي كتابوه الوا  لو  يكون قبلوه يال ب وده مثلوه ,بلث الاايوة

  (4) ءني كا.ف قناع اللياس في علمه
يبييه كما ير  الكثير س  الخليا يتلمياه على يدَ  نضج  ن اللياسأإان يتبين لنا 

 ابن ءني يالزبيد   أ يمنه من ال لما
خديءوة يقود أكودت  النحوي  ةموع ن.وأ مما تلد  يتبين لنا أن الليواس قود ن.وأ بصورياً  

يهي مون أصوحاب الخليوا: أنوه قود قود  مون الباديوة يال  ,(5)يسيالسد جمدر  الك بما قاله الحديثي
نموووا كانوووت م ر  ,م رفوووة لوووه بالليووواس بال ربيوووة زيووود  يفتوووه قريحتوووه  يأيا موووا ت لموووه فوووي حللوووة أبووويا 

  (1) ا نصار  بالبصرة
 

                                                 

  28أخبار النحييين البصريين  (0)
  23ل.يقي ضيف  ,المدارس النحيية (2)
يسمط  ,9/ 1يالدرر  ,248/ 4يالحييان  ,452/ 2يخزانة ا دب  ,23ياني في دييانه البيت للناباة الاب (3)

  002 /2يب  نسبة في همع الهيامع   89/ 2يالكتاب  ,912/ 2ي.رل .ياهد الماني  ,489الآللي 
فيه ال.اهد في قيله: "الس  ناقع" فلد رفع ناقع على أنه خبر الس , ييءيز فيه النصب على الحاا, كما يءيز 

 الرفع على الصفة لءهة أن ال   للءنس فهي بحك  النكرة 
  31-25ل.يقي ضيف  ,(المدارس النحيية4)
أحود ا  موة مون أهوا ا دب, سومع : مدرج بن عمر بن منيع بن حصين السديسي النحي  أبوي فيود البصور (5)

موات  الم اني, ءماهير اللبا وا  : غريب اللرآن, ا نياأ,اته صنفمن م من قرة بن خالد يأبي عمري بن ال  أ 
يفيووات ا عيووان  انظوور : يما ووة  يقيووا: عووا  إلووى ب وود المووا تين  -يقيووا أربووع يتسوو ين  -سوونة خمووس يتسوو ين 

نباه الرياة  ,2/315يباية اليعاة  ,2/031   322 /3يا 
  228للحديثي في كتاب سيبييه,  أصيا النحيال.اهد ي  (6)
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عموور  يكووا خف  ا يسووط, يأبوو يقوود تبووع سوويبييه كثيوور موون النحوواة, يألفوويا فيووه كتبوواً 
يالليواس عليوه  ,نه ينباوي أن يلتصور فوي النحوي علوى السوماع الصوحيحأالءرمي الا  كان ير  

عثمووان المووازني صوواحب كتوواب  بوييووا عوون ال وورب, يأدين اإلتيوان بصووير مت ووددة لوو  يورد لهووا مث
  (0) ال رب ما قيس على ك   ال رب فهي من ك   نّ أالا  كان ير   ,التصريف

يتسوواهليا فووي , الريايووةفووي نهوو  اتسوو يا أ, إال يقوود اهووت  نحوواة الكيفووة بالليوواس أيضوواً 
وأاهليا فوي تسوقود , ينخوا عونه  البصوريأمع أخاه  مون الفصوحاأ الواين  فه .ريط المري    ا خن

تسوواها فووي الووك حتووى تحامووا عليووه  إمووامه  عموون سووكن الحياضوور  فهوواا الكسووا يحتووى  المووري 
 هءا ه, فهي اللا ا:  إلىمما قد دف ه   ,من االنتلادات اً البصريين, ييءهيا له كثير 

 يتبوووووووووووووووووووووووع   قيووووووووووووووووووووووواِس  النحووووووووووووووووووووووويإنموووووووووووووووووووووووا 
 

 (2)نتفعوووووووووووي ر  وووووووووووووووووأم اع وووووووووووووووي كووووووووه فووووووووووووووووويب 
 
 

هءا وووه إلووى اليزيوود   لفسووادها, ممووا دفووع يضوو فيا لاتووه ,فلوواس علووى كوو   موون نبوواه البصووريين
 بليله:
 (3) ادع ووووووووووووووووأيغي  تا   ووووووووووووووووووووووووون أغوووووووووون بيوووووم  هووووووووووووووووويأزريا ب ي ِ وووووووووووووووووووده قووووووووووووووووووووووأفس

 
 

 ووووووووووودادع ووووووووووووووويأء ووووووووووووووووووووووووواأ  آب ا َّ وووووووووووووووووووووووووووووووَ  لع   كنة  ووووووووووووووووووووووووياي  ل راأ  ووووووووووووووووووووووووووووووواي  م
 منلادع  يرَّ ووووووووووووووووغ يأ  وووووووووووووووووووووس اسَّ ووووووووووووووووووووويوق   وووووووووووويه هوووووثَّ دَ وووووووووووووووون أح اِس ووووووووووووووووووووووله  قي

يللود  سوماع  إلوىقاسويا دين اسوتناد ي س على من فسودت ألسونته , يل  يكتفيا بالليا
لووى يوود  أبووي علووى يبلووث ع ,حتووى اسووتتب الليوواس ,موون النحوواة فووي الريايووة رِ اتبووع الكسووا ي كثيوو

  (4) أنياعه يأركانه يبحيثه فرعتتفالفارسي يابن ءني اريته, 
يحك  ما  ,يفرع مليس ,أصا مليس عليه -كما ير  كثير من النحاة-فمن أركانه 

يسووور  علوووى الملووويس مموووا هوووي فوووي الملووويس عليوووه, يعلوووة ءام وووة  يمووون هنوووا اختلوووف النحووواة فوووي 
يتوويافر فيووه موون .ووريط الووراي  فووي الوونا المووري   : اللاووة المسووميعة يمووا ا صووا الملوويس عليووه

يصوووحته يفصووواحة الموووتكل  بوووه  "فووواعتبر للليووواس درءوووات يلووواس علوووى ب ضوووها ييحفوووظ ب ضوووها 
را هوو   فووالك   المسووميع عوون ال وورب مووع اخووت ف آللنحوواة ي  اآلخوور  فتختلووف هوواه الوودرءات تب وواً 

ما .اا"لااته  إما مطّ    (5)رد يا 
                                                 

  229-228للحديثي   بييه,في كتاب سي أصيا النحيال.اهد ي  (0)
, 4/0242, يم ء  ا دباأ 00/401, يتاريخ باداد03/345البيت منسيب للكسا ي في م ء  ال. راأ  (2)

نباه الرياة 20/50ياليافي باليفيات    2/212, يا 
 , 0/009, يتاريخ ال لماأ النحييين01/34ا بيات منسيبة لليزيد  في أخبار النحييين البصريين (3)

  0/21ا لباأ ينزهة 
  230-23للحديثي  في كتاب سيبييه, أصيا النحيال.اهد ي  (4)
  234-233نفسه  (5)
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فمون   يقاس عليوه علوى مواهب  كثيور مون النحواة  رديقد أخا المراد  الكثير المط
قامووة  الووك مووا اكووره فووي بوواب المف وويا فيووه موون نيابووة المصوودر عوون الظوورف بحوواف المضوواف يا 

أ  مكان  (ءلست قرب زيد) :ملدار, كليله  أيت يين يقت  إفها المضاف إليه ملامه  ي.رطه 
أ   (ك خفوي  الونء , يطلويع الثريواكوان الو)قربه, يهاا قليا في المكان  أما الزموان فكثيور نحوي 

  (0)يقت خفي  النء , ييقت طليع الثريا  فكثرته تلتضي اللياس عليه
يقد لءأ المراد  في ب ر أحكامه بيصفها بالللة أي ال.ايا أي الندير  يمن الوك 

ا( بالف ا المضارع لكينوه م.وابه السو  الفاعوا يالوك أما أيرده في باب الميصيا من اتصاا )
 :  يييرد قيا ال.اعر(2)قليا

مون النفوي ياالسوتفها   اً االبتداأ باليصف الماكير مءورد يمما أيرده في الللة أيضاً 
ي ز أيلووو "فوووا :ن المنوووع  فلليوووا أن يلووواايزه سووويبييه علوووى قوووبح, يمووواهب البصووورييهوووي قليوووا  فءووويْ 

  (4)الر.د"
ءووه فووي ب وور ا حكووا  للضووريرة, ييتضووح لنووا الووك يخرْ  ,المووراد  النووادر اكووريقوود 

في .رحه إللحا  نين اليقاية قبوا يواأ الموتكل  موع ب ور الحوريف يا سوماأ  ف لوب علوى قويا 
 ابن مالك في:

 (5)يمع ل ْا اعكس يكن مخّيرا   دراوووووووووووووني نوووووووووووتليي  اووووووووووووني ف.وويتووووووووووووووويل
النين مع ليت,  إسلاطكالك  يقد ندر  إالن آفي اللر  لنين مع ليتني, يل  يأتع أ  كثرة لحا  ا 

 كليا ال.اعر:
 
 
 

                                                 

  112/ 2التيضيح  (0)
  204-203انظر تفصيا المسألة (2)
, ي.رل التصوريح 224/ 0, يالدرر 32/ 0, يخزانة ا دب 520/ 2( البيت منسيب للفرزد  في اإلنصاف 3)
ي.وورل  ,0/85, ي.وورل ابوون عليووا 21/ 0يبوو  نسووبة فووي أيضووح المسووالك  , يلوويس فووي دييانووه 042, 38/ 0

  332/ 0, يهمع الهيامع 11/ 0يالملرب  ,99عمدة الحافظ 
 ال.اهد فيه قيله: "الترضى" حيث أدخا الميصيا االسمي "أا" على الف ا المضارع, يهاا قليا 

  222/ 2التيضيح  (4)
  0/008,ي.رل التصريح 0/012,ي.رل ا .ميني 0/001ليايابن ع ,03( البيت البن مالك في ألفيتة 5)

كَّيَمتَّوووووووووهَّ  موووووووووا أنوووووووووتَ  َضوووووووووى حَّ  بوووووووووالَحَك ع التَّرن
 

 (3)يال الَبلعيووووووووووووووثع يال اع  الووووووووووووووْرأن ع يالَءووووووووووووووَداع  
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 يتعوووووووووووووووووووين لَ  قوووووووووووووووووووااَ  إا ر  ابع َءووووووووووووووووووو ةع َيووووووووووووووووووونن كمَّ  
 

ووووووووووووووووو فَّ لعوووووووووووووووووتن أَّ ي  هفَّ صوووووووووووووووووادع أَّ    (0)يموووووووووووووووووالع  اْ ءَّ
 إالن آفوي اللوور   نهوا لو  تورد, تووهكثر لحوافها موع ل وا ءواز أي  للضووريرة  نوادرج الموراد  هواا الفخورْ  

ثباتها, كالك  , كليا ال.اعر:أيضاً نادر للضريرة  يا 
نوووووووووووووووووي              لْ ل َ  ي َ دَّ اللَووووووووووووووووو نوووووووووووووووووياير عع أَ  لوووووووووووووووووتَّ فلَّ 

   
 

وووووووووووأَ   وووووووووووا قَ هَوووووووووووبع  طُّ خَّ ووووووووووو عَ  راً بن ووووووووووو َر يَ بن  (2) دع ماءع
 سووويأتي اكوووره ل.ووو رية, يهووواا موووا فوووي اللياعووود للضوووريرة ا ة الموووراد  النووودر  ي وووزيموووا كوووان  فاالبووواً  

  (3)في الفصا الثاني
لللة أي ندير أي .ايا  يمن الك ما  هحفظ يال يلاس عليييقد أيرد من ا مثلة ما 

 أيرده في باب الميصيا من يضع االس  الظاهر ميضع المضمر كليا ال.اعر:
ووووووووووأَ  ربر  فيووووووووووا  موووووووووويطن   ار فووووووووووي كَّوووووووووو اهللَّ  تَ نن

 

ووووووو   عَّ َموووووووطن أاهلل ة َموووووووحن ي رَ   فعووووووواع الْووووووو تَ يأنن
 (4) 

 فلاا هاا من الللة ال يلاس عليه  
لإل.ارة,  ماً   الحاا على عامله إاا كان اسيقد اكر في باب الحاا من ندير تلد

 على قيا ابن مالك: ت.بيه  م لباً للتمني أي لل اً أي حرف
 يعاموووووووووووووووا ضووووووووووووووومن م نوووووووووووووووى الف وووووووووووووووا ال

 

 (5) لووووووووووووووووون ي مووووووووووووووووو  حريفوووووووووووووووووه مووووووووووووووووودخراً   
 ءروووووووووووووفي ه اً تلر ووووووووووو يد مسوووووووووووووووووي سوووووووووووووووونح  دروووووووووووووون (أنوووووووووووووووويت, كوووووووووووووووولك, لووووووووووووووو)تووووووووووووك 

                                                 

      ,015/ 2, , ي.ووورل أبيوووات سووويبييه 322, 325/ 5,  يخزانوووة ا دب 82( البيوووت لزيووود الخيوووا فوووي دييانوووه 0)
,ي.ووووووووووووورل ابووووووووووووون 251/ 0, يبووووووووووووو  نسوووووووووووووبة فوووووووووووووي يالملتضوووووووووووووب 321/ 2, يالكتووووووووووووواب 0022/ 0المفصوووووووووووووا ي 

  14/ 0, ي همع الهيامع 0/012,يا .ميني0/000عليا
 ال.اهد: قيله: "ليتي" حيث حاف نين اليقاية, يهاا الحاف نادر 

,ياال.ووميني 0/003,ي.وورل ابوون عليووا0/351( البيووت بوو  نسووبة ,قوواا عنووه ال ينووي :لوو  أقووف علووى اسوو  قا لووه2)
ن ا سد 0/211,يهمع الهيامع0/013    يقد نسبه محل  اللمحة في .رل الملحة لمَّدنرعك بن حصن

  لني" حيث ءاأ بنين اليقاية مع "ل ا", يهاا قليا ال.اهد: قيله: "ل
 381-382/ 0( التيضيح3)
,  .ورل 0/155, يليس في دييانه, يب  نسبة في الماني 559/ 2( البيت للمءنين في .رل .ياهد الماني 4)

  399/ 0, يهمع الهيامع 018/ 0,يالتصريح 0/022اال.ميني
" حيوث اكور اسوما ظواهرا بودا اكور الضومير فوي الصولة, يال.وا ع يال.اهد فيوه قيلوه: "يأنوت الوا  فوي رحموة اهلل

 الليا: "يأنت الا  في رحمته أطمع" 
,ي.ووووووورل 2/22,ي .ووووووورل ا .وووووووميني 2/220,ي.ووووووورل ابووووووون عليوووووووا 33( البيتوووووووان البووووووون مالوووووووك فوووووووي ألفيتوووووووه 5)

    0/592التصريح
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, فيلووويا اً أي مءوورير  اً إان النوودير لتلوودي  الحووواا علووى ال اموووا الم نووي  إاا كووان ءوووار 
مووا ءوواأ منووه " بووالك, فلوواا:  (0)يلوواس عليووه  صوورل ابوون النوواظ  ظوواهره ممووا ال  (نوودر )المووراد  
  (2)"حفظ يال يلاس عليه مسميعاً 

فوووي تنبيهاتوووه مووون  أيرديمووا ءووور  مءراهموووا, فلوود  (ن ووو  يبووو س)فوووي بوواب  اكووورهيمووا 
 ا( ب د الف ا إلن.واأ المودل, يأءواز ب ضوه  أن يكوين مضوافاً أ)وضريرة ت ريف االس  الظاهر ب

 عر:إلى ضمير, كليا ال.ا
اهَ وووووووَّ اببَ ووووووو.َ   َ  ن ووووووع ين اأع وووووووَ ءين ي الهَ أخَّ   َ  ن وووووووووع نفَ  

(3)
 

نووه يحفووظ يال يلوواس أا(  فيلوويا المووراد  أ)وفووألح  الضوومير .ووبابها, يا صووا أن تكووين م رفووة بوو
 ليا ال.اعر:كنكرة,  إلى اً عليه لللته, أي يكين االس  مضاف

 لهوووو ن   لَ ووووووووووووووال س ي   قَوووو بَّ ووووووووووواحووووووصَ   َ وووووووو وووووفن
 

 (4) انوووووواعفْ  بوووووون عثمووووووانَّ  كووووووبع الرْ  صوووووواحبَّ  
    خصوووه عاموووة النحوووييين بالضوووريرة فووويحفظ يال يلووواس: "فأءوووازه الكيفيوووين, ييلووويا الموووراد  عنوووه 

  (5)"  عليه
          صوووووويات" بنوووووواأ ف وووووو ا موووووون الربوووووواعيفووووووي بوووووواب "ا ف وووووواا يا  أيضوووووواً يقوووووود أيرد 

, فمووواهب سووويبييه أنوووه يحفوووظ يال يلووواس عليوووه, الوووا  أءوووازه ا خفووو  قياسووواً  (عووواركلرقوووار, يعر )
  (1)ماهب سيبييه يير  أنه الصحيحالمراد   ياهبي 

ياكوور فيمووا .ووا يال يلوواس عليووه, مووا أيرده فووي تثنيووة الملصووير يالممووديد  ف.ووا فووي 
 لممديد مما رضيان( قياسه رضيان  ي.ا في ا-حياالن-أ.ياأ: )مارايان ةاالس  الملصير ث ث

 
 

                                                 

  241.رل ابن الناظ   ( 0)
  200/ 2( التيضيح2)
   3/28,يهمع الهيامع2/222ب  نسبة في .رل ا .ميني ( .طر بيت من الطييا يهي 3)
فوي الءملوة ا يلوى, يفوي الءملوة الثانيووة يرد  (الهيءوا)د فاعوا "ن و " اسوًما مضواًفا إلوى م رفوة يري ال.واهد فيوه: " 

 فاعا "ن  " اسًما مضاًفا إلى ضمير ي يد إلى م رفة, يهاا ءا ز عند ب ر النحاة 
يضال .ياهد اإليضال203/ 5النه.لي الم ريف بابنن الاريزة في الدرر ( البيت لكثير بن عبد اهلل 4)  , يا 
    32/ 3, يهمع الهيامع 11/ 0, يب  نسبة في الملرب 402/ 9ي خزانة ا دب  ,009/ 0

ال.اهد فيه قيله: "ن   صواحب قوي " حيوث يرد فاعوا "ن و ", يهوي قيلوه: "صواحب" نكورة مضوافة إلوى نكورة, يهواا 
 أ يالكيفيين في س ة الك  , يمنع الك عامة النحييين إال في الضريرة ءا ز عند الفرا

  911/ 2التيضيح (5)
  3/0011نفسه (1)
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, أي حوواف (حمرايووان) أي قلبهووا يوواأً  (حمووراأان)ال يلوواس عليووه: إقوورار همووزة التثنيووة 
, يالخوامس قلوب (كسوايان), يقلوب هموزة "كسواأ" ينحويه يواأ (قاص ان)ا لف يالهمزة نحي قيله  

 ( 0)اً ا صلية ياي 
موا اهوب مون غيوره   فالصوحيح  (ضياين) -اكر السنانير – (ضيين )يمن الك قيله في ءمع

 (سووويله)(  يالسوووماع مووون نسووويبييه للليووواس يالسوووماع  فالليووواس فلإلبوووداا نحوووي أيا وووا )ضووويا  إليوووه
  (2)ف.اا ال يلاس عليه (ضياين)  أما (ءيا د) (ءيد), ي(سيا  )

 هووواا المووونهج الوووا  سوووار عليوووه المووووراد  فوووي أصووويله النحييوووة, يتأصووويله للخوووو ف
 ياهلل أعل   النحي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  0319-0310/ 3 التيضيح (0)
   0520/ 3 نفسه (2)
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 الفصل الثاني
 أسباب الخالف في شرح المرادي

 
 :يشتمل الفصل الثاني على

 
 عند المراد   اللهءات المبحث ا يا:

 
 الضريرة ال. رية المبحث الثاني: 

 
 التأييا يالتلدير عند المراد  المبحث الثالث: 

 
 اخت ف الريايات في ال.اهد النحي  المبحث الرابع: 
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 عند المرادي. هجاتث األول : اللالمبح
 :وفيه
 

 ال يترتب عليها خ ف في ا حكا  النحيية  أيردها المراد  هءاتلأياًل: 
 

  للبا ا م ينةالمراد  نسبها  هءاتلثانيًا: 
 

  لل رب يل  يصرل باللبيلة ها المراد نسب هءاتلثالثًا: 
 

  هفيها رأي أبد  المراد  هءاتلراب ًا: 
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 توطئة:
 ياسو اً  , فلود .وكلت لاوة ال ورب مسورحاً مت وددةً  كثيورةً  اً ابسوبللخ ف بين النحواة أ إنّ 

  للخ ف لما تحمله من ناحية لهءية يكيفية تيءيهها نحيياً 
ليووه النحووي  فووي قبوويا إاسووتند  ا قياسوواً ينطلهوو  .ووكّ  ,فوواخت ف اللبا ووا فووي لهءوواته 

كانت قية اللاة التي يست.هد بها  ,لهاه الضيابط تب اً فيضع الضيابط عليها ي  ,اللاة أي رفضها
 النحي  في تأصيله لللاعدة النحيية  

اخوت ف )لما أيرده ابن ءنوي فوي كتابوه الخصوا ا فوي بواب  ,ييسيقنا هاا التلدي 
يلبلها اللياس,  (ما)حيث يليا:" أال تر  أن لاة التميميين في ترك إعماا  (اللاات يكلها حءة

 ,ين فووي إعمالهووا كووالك   ن لكووا ياحوود موون اللوويمين ضوورًبا موون الليوواس يدخووا بووهيلاووة الحءووازي
ييخلووود إلوووى مثلوووه  يلووويس لوووك أن تووورْد إحووود  اللاتوووين بصووواحبتها   نهوووا ليسوووت أحووو  بوووالك مووون 

أقووي   لووك فووي الووك أن تتخّيوور إحووداهما فتلييهووا علووى أختهووا, يت تلوود أنّ  يسوويلتها  لكوون غايووة مووا
صولى -أَيال تر  إلى قيا النبوي  خر  ف  نسابها  فأما رّد إحداهما با َّ اللياسين أقبا لها يأ.د أ

"   (0)اهلل عليه يسل : "نزا اللرآن بسبع لاات كلها كاف  .اف 
فنءوده يويرد لنووا  ,فلود احتلوت اللاوة مسوواحة ياسو ة عنود المووراد  كسوا ر كتوب النحووي

 ,يلوة يييءوه لاتهوا توارة أخور ي يواكر اسو  اللب ,من اللاات ما ال يترتب عليه خو ف نحوي  توارة
لتيءيهوه النحوي    يسوي رر  ييكتفي بنسبتها لل ورب يكوا الوك تب واً  ,أي ال ينسبها للبيلة م ينه
  الباحث الك فيما يأتي:

 أوردها المرادي ل يترتب عليها خالف في األحكام النحوية:  هجات: لأولا 
ه ّنوووأكوووا  النحييوووة إال ال يترتوووب عليهوووا اخوووت ف فوووي ا ح هءووواتلالموووراد  قووود أيرد 

بأ.ووهرها فموون الووك مووا أيرده فووي بوواب الكوو   يمووا  يوواكر عوودد اللاووات دين تفصوويا مكتفيوواً  أحيانوواً 
(2)"يفي الكل  ث ث لاات في نظا ره نحي "َكبعد": حيث يكتفي بليله ,يتألف منه في الكل 

.

يمون   (3)يهي إحود  لاوات االسو  السوتة" (سما) " يليا : (سما)ما اكره في يكالك
ن كان ب"  :يليا (ف )الك ما اكره في اقتران المي   ففيه ع.ر لاوات: نلصوه, يقصوره,  (المي و)يا 

يتض يفه, كا منها مع فتح الفاأ أي كسرها أي ضمها, فهاه تس ة, يال ا.ورة, إتبواع فا وه لميموه 
   (4)" يأفصحها فتح فا ه منليصاً 

                                                 

 .2/12الخصائص(1)
 .1/274التنضيح(2)
  1/312نفسه(3)
  1/315نفسه(4)
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يفيووه  (الووا )المفوورد الموواكر ": فلوواايموون الووك أيضووًا مووا أيرده فووي بوواب الميصوويا 
إسووكان الووااا يت.ووديدها مكسوويرة  سووت لاووات: إثبووات يا ووه يحووافها مووع إبلوواأ الكسوورة, يحووافها مووع

  (0)يتخفيف الياأ الساكنة" يمضميمة, يالسادسة حاف ا لف يال  
التوي اتب هوا  -غلب كتب اللاة سنءد هاه الطريلة فوي سورد اللاواتأفلي نظرنا إلى 

مووادة )زكوور(  صوواحب اللسووان فووي فوواكرف فووي ا حكووا  عامووة ترتووب عليهووا اخووت يلوو  ي -الموراد 
, يَزَكورع , بات  لاربع يفي زكريا أيليا :" مث ً  ويِر خفيوف اليواأت: َزَكورع ه مثوا عربعوي ٍّ ْيوا َملنصَّ , َيَزَكرع

دَّيدِ  يَ   .(2) "َزَكرعْياأَّ َممن
وو َ ": (ن وو )الزبيوود  فووي مووادة  دنووع نءوودهمووا كووالك ي  َع, يَنَصووَر, يَضوورَب( , َكَسوو)َن ع مع

حال: يَن ََّ  الْ.يأ, بعالْض ر, نَّ َّيَمًة, أ : ص ثَّ لَّاات   يالث , يكوالك: ليرنواً  اً ناعم ارا  في الصر
َ  َيننَ  َّ ) َار)ا: ثَام (َن ع َر َيحن وَ  َيونن )موا ,يفيه لاة ثالَثِة مركبوة بينه(َحاع واَّ )مثوا:  ( َّ َن ع وَا َيفنضَّ , (َفضع

َ  َينن ع َّ نَ ): يلاة رابَ ة    (3)", بعالَكسنرع فعيهعما, يهي .اا( ع
حكووا  يترتوب عليهوا خو ف فوي ا ال  مموا ,يأ.وباه هواه المسوا ا كثيورة عنود الموراد 

  النحيية مما ال حاءة لاكره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  0/409التيضيح ( 0)
  3/321زكر( لسان ال رب, مادة )( 2)
  33/510س, للزبيد  , مادة )ن  ( اج ال ريس من ءياهر اللامي ت( 3)
 



 

58 

 

 نسبها المرادي لقبائل معينة: هجات: لثانياا 
قبيلووة أي أكثور بهواه اللاووة يالوب علوى المووراد  نسوبة اللاوات إلووى قبا لهوا إاا تفوردت 

عووون سوووا ر اللبا وووا, ليرسووو  لنوووا م وووال  لاتهوووا فهوووي النحوووي  الموووتمكن ياللاوووي  ا مكووون   فلووود رأ  
 :اكرها المراد كما المنسيبة لللبا ا  لااتالالباحث أن ييرد 

  :كما يردت في التيضيح  يأقبيلة طيأ.هر المسا ا التي تفردت بها من  :يءيقبيلة ط-0
   (1)اس  ميصيا يست ما بم نى الا  يفريعه بلفظ ياحد يأعند طي (اي) اي الطا ية  -
بالبنواأ  (ال توي)يايات إاا أراد م نوى  (التوي)إاا أراد م نوى  (اات)تلويا:  يأإن ب ر طي -

 .(2)على ا صا(اي), يليا: (التي يال تي)على الض  فيهما  أ  إاا أراد غير 
 اً أي مءميعوو ظوواهر مثنووىً السوو  لف ووا اسووند أ إاالءمووع عوود  تءريوود الف ووا موون ع مووة التثنيووة يا –
  (3)"(يف لين الزيدين ي) (يف  ن الزيدان)
موررت بورءلين حسونينع غ ماهموا, ) اً تثنية اليصف الرافع السببي, يءم ه ءمع ماكر سوالم -

   (4)(يبرءاا حسنيَن غلمانه 
َ.ينْ )قبلها  حاف الياأ المفتيل ما - ْن يا هن)فتليا:  (اخن   (5)(داخ.ع
 (رامة اات أكرمك  اهلل بهن يالك):كليله  فتحة إلى ما قبله حاف ألف ضمير الاا بة منليالً  -

  (6)بها يريد:
  (7)(يعصي هاا أف ي)اً قلب ألف الميقيف عليها ياي  -
يريد )حبلى( (هاه حبلي يا فتى) اليصا حك  اليقف  إعطاأ -

(8)  
   (9)(َعَصين يَقَفين )في اليقف  قلب ا لف ياأً  -
 
 
 

                                                 

  0/431التيضيح( 0)
  0/438نفسه ( 2)
  2/585نفسه ( 3)
  2/950نفسه ( 4)
  3/0083نفسه ( 5)
  3/0420نفسه ( 1)
  3/0421نفسه ( 2)
  3/0491نفسه ( 8)
  3/0492نفسه ( 9)



 

59 

 

 :كما يردت في التيضيحقبيلة تمي  أ.هر المسا ا التي تفردت بها  من :قبيلة تميم-2
 كليا ال.اعر : (1)بحرف علة اإلط  من مدة  تنيين الترن  ال ح  للري  المطل  عيضاً  -

َ  عَ وووووووولري اللْ ووووَأقع     َا َيالن ووووووووين َتابَ وووووووااع  (2) نن ووووووووابَ وووووووووووَلدن َأصَ وووووووبنتَّ لَ ووووووي إعنن َأصَ وووووويلع ووووووووَيقَّ   نن ووووووو ع
  (3)ييقفاً  يص ً  (ناأ)إثبات ألف  -
  (4)قصر )أيلى( في اس  اإل.ارة -
  (5)(ااك, تيك) اإل.ارةعد  است ماا الكاف مع ال   في اس   -
  (6)(ليسووو)النافية الم.به ب (ما) إهماا -
  :كليا ال.اعر (7)التميمية (ما)د ءياز زيادة الباأ ب  -
رََّك مووووولَ  ىِأ مَ ووووووَياَل مَّ   ْلهع ووووووووووارعكع حَ وووووووو نِن بتووووووا مَ وووووَ من  (8)رَّ وووووووووووووتْيسر و نِن َياَل مَّ ووووووووننسع
  (9)هيهات ييلفين بالتاأ, يب ضه  يضمها (تا)كسر  -
, يبنا ه على الكسور فوي الءور يالنصوب, أموا غيوره  في الرفع غير منصرف (أمس) إعراب -

  (11)يبنينه على الكسر دا ماً 
, يمنوع موا (حضوار)مثوا  (ف واا)على الكسر في الكلمات التوي علوى يزن  أِ ار  خرهآبناأ ما  -

  (11)من الصرف راأً  خرهآليس 
                                                 

  0/222التيضيح( 0)
يالخصووا ا  ,349/ 2ي.وورل أبيووات سوويبييه  ,218 -215/ 4, يالكتوواب 803ريوور فووي دييانووه البيووت لء (2)
يبوووو  نسووووبة فووووي   2/121يهمووووع الهيامووووع  ,212/ 2ي.وووورل .ووووياهد المانووووي  ,3/050يخزانووووة ا دب ,91/ 2

  0/22 يا .ميني.رل  ,0/02ي.رل ابن عليا  ,155اإلنصاف 
ى اللفظووين تنوويين التوورن , ياللفظووة ا يلووى اسوو , يالثانيووة ف ووا, ال.وواهد قيلووه: "ال تووابن" ي"أصووابن" حيووث أدخووا علوو

 باالس   فدا بالك على أنه ليس مختصاً 
  0/315التيضيح( 3)
 412/ نفسه (4)
  419/ نفسه (5)
  205/ نفسه (1)
  518/ نفسه (2)
يخزانوة  ,0/431,ي.رل الكافية0/030, ي.رل أبيات سيبييه0/13, يالكتاب281البيت للفرزد  في دييانه (8)
  0/412يب  نسبة في الهمع   0/322يحا.ية الصبان ,0/328دب ا 

يءويز دخويا  يعليوه  , يهوي متلود  )توارك(البواأ علوى الخبرحيوث دخلوت ال.اهد فيه قيله :"ما م ن بتوارك حلوه"
  الباأ على خبر المبتدأ الياقع ب د ما التميمية

  3/0013التيضيح( 9)
  3/0208 نفسه (01)
  3/0221 نفسه (00)
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  (1)نيثأعند الت (ع.رة)كسر .ين  -
, يب ضوه  (هاا ردس موع كفود)فيليلين  اعاإلتب إلىالفرار من النلا الميقع في عد  النظير  -

  (2)اإلتباعيتبع ييبدا الهمزة ب د 
  (3)(خاف, طاب)نحي  إمالة -
  (4)على اللياس (اللصيا) يليا بني تمي  -
دغووو  عنووود بنوووي تموووي  يفوووك عنووود أبوووالمءزي ,   اً .وووبيه أي مووواً ءووواأ الف وووا المضووو ف مءزي  إاا -

َتدْ  عمري يأبي  يعلى لاته  قراأة ابن كثير (5)غيره  من ي.ا ي (6) َمنن َيرن
(7)  

عنوود بنووي تمووي  ف ووا أموور ال يتصوورف ملتووز  إدغامووه, ييتصووا بووه الضووما ر المرفيعووة  (هلوو ) -
  (8)البارزة

كمووا يردت فووي هوواه اللبيلووة أ.ووهر المسووا ا التووي تفووردت بهووا  : موون حــارث بــن كعــبلب قبيلــة-3
 :التيضيح

(9)يءراً  ينصباً  المثنى رف اً  ألفلزي   -
  (11)نن هاان لساحراإ:كلراأة

  (11)تخفيفا (اللاا)فينطلينها  (اللاان)حاف نين -
 (12)  الوووووووووَكا اَ غن وووووووكْ ووولَّيَك يفوووووووَت  المَّ ووووووَ ق                 َااووووووووَ ْمْي اللّ ووووووووينب  إعْن عَ ووولَ وووووووي كَّ وووووووووَأَبنع 

   
   
   

                                                 

  3/0325التيضيح( 0)
   3/0481نفسه( 2)
  3/0494 نفسه (3)
  3/0594 نفسه (4)
  3/0148 نفسه (5)
  54/1الما دة  (1)
   4/28الح.ر (2)
  3/0151التيضيح( 8)
  0/331 نفسه (9)
  13/01طه (01)
  0/420التيضيح( 00)
 ,0/081الكتوواب ي  ,0/235ا يالءمو ,2/091يسوور صوناعة اإلعوراب ,  241البيوت لألخطوا فوي دييانوه (02)
  3/55يأمالي ال.ءر   ,1/2يخزانة ا دب ,0/210ي.رل الكافية  ,0/084المفصا ي  ,4/041الملتضبي 

  ال.اهد: في "اللاا" حيث حاف نين اللاان تخفيفا إا أصله اللاان قت  المليك
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 :كما يردت في التيضيحهاه اللبيلة أ.هر المسا ا التي تفردت بها  :من نوءةأزد ش قبيلة -4
 اً أي مءميعووو ظووواهر مثنوووىً السووو  لف وووا اسوووند أ إااعووود  تءريووود الف وووا مووون ع موووة التثنيوووة يالءموووع 

   (1)(يف  ن الزيدان, يف لين الزيدين)
 :في التيضيحكما يردت هاه اللبيلة أ.هر المسا ا التي تفردت بها  من :قيس قبيلة -5
   (2)(ف ي يعصيأ)يعصا  أف ىالميقيف عليها ياأ, فيليلين في  ا لفقلب  -
  (3) (اأمّ )في عطف النس  (اإمّ )فتح همزة  -
 يالتي اكرها المراد  في كتابه:بها  الحءازيين أ.هر المسا ا التي تفرد من :الحجاز -1
  (4)نآيبها ءاأ اللر  (ىأيل)اس  اإل.ارة المد في  -
هاا ب.راً  مان آيبه يرد اللر  (5)تنفي الحاا غالباً   نهاليس  عماا النافية م إعماا -

(6)  
 كسر همزة "إما" في عطف النس   -
  (7)(اللصي )الياي في إظهار -
اّت ود يّت ود اّت واًدا فهوي نحي:" إاا ءاأ فاأ االفت اا حرف لين يءوب فوي الفصوحى إبودالها تواأ -

يتورك  َمونن , إال أن مون أهوا الحءواز "اّتسواًرا فهوي مّتسورمت د, يمثاله في اليواأ: اّتسور يّتسور 
وود, "فيليلووين:  اإلبووداا ييء ووا فوواأ الكلمووة علووى حسووب الحركووات قبلهووا وود فهووي مَّيَت ع ايَتَ وود ياَت ع

ر ر فهي مَّيَتسع   (8) "يايَتَسر ياَتسع
  (9)(ظلت)كسر  -
يبهوا  ,ة أهوا الحءوازيالفوك لاو  ياإلدغوا , ءاز فيه الفوك يقفاً  أي سكن المدغ  فيه ءزماً  إاا -

كَّ ن َحَسَنِة َتسَّدنهَّ ن :(11)نآنزا اللر  َسسن   (11) إعنن َتمن
  (12)(الك يتلك)نه ليس من لاة الحءاز است ماا الكاف ب  ال   أري  الفراأ  -

                                                 

   0/345 التيضيح( 0)
  3/0421 نفسه  (2)
  2/0102 نفسه (3)
   0/418 نفسه (4)
  0/511 نفسه (5)
  30/02ييسف (1)
  3/0595التيضيح( 2)
   3/0108 نفسه (8)
   3/0131 نفسه (9)
  3/0148 نفسه (01)
  021/4آا عمران  (00)
  0/401التيضيح( 02)
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َقالَّيا اَل َضينرَ ن رآ, يبه نزا الل(1)حاف خبر ال النافية للءنس -
(2)  

   (3) لكسر مطللاً على ا (حاا )لمدنث  علماً  (ف اا)بناأ  -
     (4)ا فصوحيهوي  ,ين فوي ع.ورة لاوة الحءوازيين.ون تسوكين الإال ودد المركوب, فو تأنيثعند  -

َرَة َعينًنا  كليله ت الى:   (5) اثنَنَتا َع.ن
فتلوويا: لموون قوواا قووا  زيوود: َموون زيوود؟ يرأيووت فووي الحكايووة  ا يا إعووراب (نن َموو) وود بمووا  إعووراب -

؟؟ يمررت بزيد: زيدا: من زيداً    (6) من زيد 
 أصوولهان   (خوواف)فوو  يميلووين  (خوواف يطوواب)بووين اإلمالووةالحءوواز يفرقووين فووي  أهوواعامووة  -

   (7) (طاب)ياأ مثا  أصلهياي, ييميلين ما كان 
   (8)قباأ أيعند الحءازيين اس  ف ا بم نى احضر (هل ) -
يءوويب نصووب المسووتثنى منووه فووي االسووتثناأ المنلطووع -

لنوو   إعاْل َمووا َلهَّوو ن بعوو :كقنلهههاعههال  وونن عع هع مع
اترَباَع الْظنر 

(9)  
  (11) (هيهات)فتح تاأ  -
  (11) (هاا الخب)نللت حركة الهمزة حافها الحءازيين ياقفين على حاما حركتها  إاا -
 :كما يردت في التيضيحهاه اللبيلة أ.هر المسا ا التي تفردت بها  من :هذيلقبيلة  
 كليا ال.اعر:(12)س  بالصلة مطللاً تحاف هايا النين لطيا اال (الاين)في  -

مادَّهَّ ن إ      (13)هَّ َّ اللي َّ كاُّ الَلين ع َيا أَّْ  َخالعدع   ْن الاع  َحاَنتن بعَفلنج  دع

                                                 

  0/554التيضيح( 0)
  51/09ال. راأ  (2)
  3/0209التيضيح( 3)
  3/0325 نفسه (4)
  11/0سيرة البلرة (5)
  3/0351التيضيح( 1)
  0/0494 نفسه (2)
  3/0151 نفسه (8)
  052/1النساأ (9)
  3/013التيضيح( 01)
  3/0481 نفسه (00)
  0/425 نفسه (02)
يبوووووووووووو  نسووووووووووووبة فووووووووووووي .وووووووووووورل ديوووووووووووويان   4/041البيووووووووووووت لأل.ووووووووووووهب بوووووووووووون رميلووووووووووووة فووووووووووووي الملتضووووووووووووب  (03)

  1/033خزانة ا دب ي , 0/029الهمعي ,0/28الحماسة
 ا االس  بالصلة, يا صا )الاين حانت( على لاة هايا يال.اهد في قيله: "الا  حانت" حيث حاف نين لطي 



 

63 

 

  (1)(من )بم نى (متى كمه أخرءها)ك مه :  يمن(من)للءر بم نى  (متى)استخدا   -
َعَصا َ  هعيَ لياأ المتكل  نحي  إسنادهياأ عند  إلىقلب ألف الملصير  -

(2)  
فان هايا تنطلها بفتح الفاأ يال ين, يالم.هير  (ءيزة يبيضة) وءمع المدنث السال  ل -

  (3)كانت ال ين غير صحيحة إااتسكينها 
  (4)ياأ المتكل  إضافةعند  (عصى يقفى()عصا يقفا)يليلين في   -

 :أسدقبيلة 
  (5) (ف  نة ) ن مدنثه (سكران)صرف  -
 كليا ال.اعر: (6)يغْر(الياءب الكسر ل لتلاأ الساكنين في ا صا دْ في )ر  فتح المدغ -

َف إعنْ ووواَّّر الطْ ووووف  (7)ا بَ يال كع  تَ لان بَ  اً بَ  ن ف  كَ   َك معنن نََّمينر  ووووورن
 العرب: لهجاتالخالف النحوي في 

 لهجة قبيلة طيئ: -5
كانووت منووازله   : "نابوون خلوودي  عنهووا طيووا الياق ووة فووي .وومالي الحءوواز, يلووياقبيلووة 

 في ءيار بني أزد ث   (9)يفيد (8)فنزليا سميراأ ,ثر خريج ا زد منهإباليمن فخرءيا منه على 
 
 

                                                 

  2/239التيضيح( 0)
   08/01طه ( 2)
     3/0325التيضيح( 3)
  3/0492 نفسه (4)
   3/0092 نفسه (5)
  3/0149 نفسه (1)
, يءمهوورة أ.وو ار ال وورب 2/213ي.وورل التصووريح  ,4/015ي.وورل ال.ووافية ,820البيووت لءريوور فووي دييانووه ( 2)
يالمفصوووووا  ,0/551يعلوووووا النحوووووي ,0/085يبووووو  نسوووووبة فوووووي الملتضوووووب   3/218بيوووووان يالتبيوووووين يال ,0/015
0/494   

ال.وواهد فيووه قيلووه: "فاوور" حيووث يووري  بضوو  الضوواد يفتحهووا يكسوورها, فأمووا ضوومها ف لووى اإلتبوواع لضوومة الاووين 
صوا فوي الوتخلا قبلها, يأما فتحها فللصد التخفيف,  ن الفتحة أخف الحركوات الوث ث  يأموا كسورها ف لوى ا 

 من التلاأ الساكنين 
م ء  ما   انظر: بفتح أّيله يكسر ثانيه, ممديد على يزن ف ي أ: ميضع بين البصرة يمّكة سميراأ (8)

  3/252 , للبكر  ا ندلسياست ء   من أسماأ الب د يالمياضع
يا: سميت بفيد بن حا   منزا بنءد في طري  الحاج ال راقي, فيه سي  يبرك ينخيا يعيين, ق: حمى فيد (9)

  3/230 للسمهيد  ,يفاأ اليفاأ انظر:   نه أيا من سكنها
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بءبلوي طيوا فاسوتمريا فيهوا ثو   نءأ يسلمى يهما ءب ن في ب ده  ي رفواأعلى  غلبيا بني أسد
   (1)" الفتيحاتإبان اإلس    اافترقيا في أيْ 

 :في ذو الطائية هجاتالل 
عند طيا اس  ميصيا يست ما  (اي)ي ني أن " يليا المراد  ب د قيا المصنف:

ياي  يا,ياي ف ل ,ياي ف   ,ياي ف لت ,بم نى الا  يفريعه بلفظ ياحد فيلاا: ءاأني اي ف ا
 يتتميز م انيها بال ا د كليا ال.اعر: ,ف لن

تَّ َياَّين طَ وووو نرع  اَّين حَ وووع َيب  در وووووي َيءَ ووووع اأَّ َأبوووواَأ مَ وووووإعْن المَ ووووووفَ   (2) تَّ ووووَيين وووَفرن
  (3)"أ : التي حفرت يالتي طييت   ن الب ر مدنثة

 :(4)على ما سب  ث  ييرد تنبيهين م لباً 
أحدهما: تسمى "اي" هاه الطا ية   نها ال يست ملها ميصيلة إال طيا أي من ت.به به  من 

   (6)يحبيب (5)الميلدين كأبي نياس
 الثاني: الم.هير في "اي" الطا ية أنها مبنية, يب ضه  ي ربها إعراب "اي" بم نى صاحب  

 ييري  باليءهين قيا ال.اعر:
سوووووووراِ  مَّ وووووووا كع وووووووإمْ وووووفَ   (7)ا وووانيَ ووووا َكفوووَدهَّ ن مووونن اَّي عنن ووووع بعَي موووووووووووَفَحسن   يتَّهَّ ن ووووووريَن َللوووووووويع

                                                 

  228لرمضان عبد التياب  ,بحيث يملاالت في اللاة (0)
                 ي.ووووووورل التصوووووووريح ,590للمرزيقوووووووي ,فوووووووي .ووووووورل ديووووووويان الحماسوووووووة البيوووووووت لسووووووونان بووووووون الفحوووووووا الطوووووووا ي (2)
ي.وورل قطوور  ,054/ 0يبوو  نسووبة فووي أيضووح المسووالك  ,35/ 1 يخزانووة ا دب ,0/308اإلنصووافي ,010/ 0

  0/321همع الهيامع ي  ,0/043.رل اال.مينيي  ,012الند  
, يأءوراه علوى غيور (التوي)بم نوى  ميصويالً  اسوماً  (اي)ال.اهد فيوه قيلوه: "اي حفورت ياي طييوت" حيوث اسوت ما 

 يهي مدنثة  (الب ر)ال اقا,  ن الملصيد بها 
  0/438التيضيح  (3)
  0/431 نفسه (4)
نسوبة  -بفوتح الحواأ يالكواف-أبي نياس: هي أبي علي الحسن بن هانا بن عبد ا يا بن الصبال الحكموي  (5)

, يسومي أبوي  سونة خموس يأرب وين يقيوا سونة سوت يث ثوين يما وة بالبصورةلود فوي ي إلى الحك  بن س د ال .ويرة  
 مواتالضوفيرة مون ال.و ر,  -بهمزة ب د الوااا المضوميمة -يالادابة-نياس لادابتين كانتا له تنيسان على عاتله 

 فووي سوونة خمووس, يقيووا سووت, يقيووا ثمووان يتسوو ين يما ووة بباووداد, يدفوون فووي ملووابر ال.ووينيز , رحمووه اهلل ت ووالى
   2/95, ييفيات ا عيان2/449, يتاريخ باداد0/093انظر: طبلات ال. راأ

تموا  الطوا ي  يلود فوي ءاسو  بدم.و  سونة تسو ين  هي حبيب بن أيس بون الحوارث بون قويس بون ا .وج أبوي (1)
, 0/412انظور: طبلوات ال.و راأ يما ة يقيا: غير الك, ين.أ بمصر, يمات سنة اثنتين يث ثوين ب ود الموا تين 

  02/01, البن عساكر, يتاريخ دم. 9/052يتاريخ باداد
للمرزيقوي  ,ان الحماسوةي.ورل ديوي  ,11/ 0فوي .ورل التصوريح  الفل سوي لمنظوير بون سوحي  منسويب البيوت (2)

   في ماني اللبيب( للطا ي   يقد نسبه ابن ه.ا )59/ 0يالملرب  ,831/ 2ي.رل .ياهد الماني  ,803
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باليوواأ نيابووة عوون الكسوورة,  يريايووة البيووت علووى يءهووين أحوودهما باليوواأ فيكووين م ربوواً 
 فيكوين مبنيواً  (يا)التي هي من ا سماأ السوتة, يالثواني بوالياي  (صاحب)بم نى  (ا )كإعراب 

  (1)من صير الخ ف النحي  في هاا الباب , يهاا على السكين 
ثر فوي أيفل س من بطين أسد فربما كان للءيار  ,لفل سييقد نسب البيت لمنظير بن سحي  ا 

 أي رياه طا ي على لاته  ,الك
 بني تميم:  هجةل -4

بوون  أدسووكنه  :"ظهوورت تمووي  بوون موور بوون  يلوويا البكوور  محوودداً قبيلووة بنووي تمووي    -
منوازا بكور يتالوب التوي كوانيا  احلوي فبو د نءود يصوحاريها  ىإلوبون طابخوة  أدطابخة يضبة بون 

ينزلووويا موووا بوووين  ,فوووي الحووورب التوووي كانوووت بيووونه  ثووو  مضووويا حتوووى خوووالطيا أطوووراف هءووور ينزلينهوووا
ينفوات بنووي سو د بون زيوود منواة بون تموي  إلووى يبورين حتوى خووالطيا بنوي عوامر بوون  ,اليماموة يهءور

, يصوارت قبا وا مونه  بوين أطوراف موانيق وت طا فوة مونه  إلوى عَّ  ,في ب دهو  قطور عبد الليس
منازا يمناها كانت إليواد بون نوزار فرفضوتها إيواد  ينزليا هنالك إلىالبحرين إلى ما يلي البصرة 

  (2)يساريا عنها إلى ال را "
موووياطن تموووي  فوووي الربوووع ال.ووومالي ال.ووورقي للءزيووورة  ييووور  ضووواحي عبووود البووواقي أنّ 

(3)ال ربية  على يءه التلريب 
.

, يهووي (تنوويين التوورن  ) أيردهووا المووراد  التووييموون المسووا ا التووي تفووردت بهووا تمووي    
كليله: (4)من مدة اإلط   في لاة تمي  يقيس  ال ح  للري  المطل  عيضاً 

َ  عَ وووووووولري اللْ ووووَأقع     َا َيالن ووووووووين َتابَ وووووووااع  (5) نن ووووووووابَ وووووووووووَلدن َأصَ وووووووبنتَّ لَ ووووووي إعنن َأصَ وووووويلع ووووووووَيقَّ   نن ووووووو ع
فلوود تووأثرت بلاووة  ,ثوور ياضووح فووي لاتهوواأءوويار تمووي  بايرهووا موون اللبا ووا يقوود كووان ل

ا لاوة يمنهو ,النت.وار مون ينتموين للبيلوة تموي  فوي أنحواأ الءزيورة ال ربيوة نظوراً   الحارث بن ك وب
نيَأَة حكى ب ر النحييين أنهوا لاوة طيوا, يحكوى ب ضوه  أزد َ.و:" فيليا  نسبها المراد  لطيا

 (6) "يال يلبا قيا من أنكرها

                                                                                                                                        

  0/044, ي.رل اال.ميني0/081.اير الاهب ي.رل  ,0/051  يب  نسبة في .رل ابن عليا 401/ 2 
  ال.اهد فيه قيله: "اي ءاأ" بم نى "الا  ءاأ" على لاة أها طيا

  0/438التيضيح  (0)
  0/88م ء  ما است ء  ( 2)
  30 لضاحي عبد الباقيات تمي , لا( 3)
  0/222التيضيح( 4)
  59سب  تخريءه  (5)
  2/582 التيضيح (1)
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حيووث  ْ (لَّوهَ )يمون أبوياب الخو ف فوي اللاوة عنود الموراد  موا اكوره فوي اإلدغوا  فوي 
, (قبوواا )أي (حضوورا)فهووي عنوود الحءووازيين اسوو  ف ووا بم نووى  ْ (لَّووهَ )اختلووف ال وورب فووي " يلوويا:

نمووا اكوور هنووا باعتبووار ف ليتهووا, يقوود  يهووي عنوود بنووي تمووي  ف ووا أموور ال يتصوورف ملتووز  إدغامووه, يا 
يحكوى  ْ (لَّوهَ )موي   فوتح   يالتزمويا أيضواً  َّ لَّوفلواا: ال أهن   ْ (لَّ هَ ) :ارًعا من قيا له است ما لها مض

اا اتصوا بهواأ غا وب نحوي لو  يضو   (ههلْمو) الءرمي فيه الفتح يالكسور عنود ب ور بنوي تموي , يا 
  (0)"(هل  الرءا)إاا اتصا به ساكن نحي  با يفتح يكاا يفتح أيضاً 

لاتوووين: ا يلوووى: إلزامهوووا طريلوووة ياحووودة كبليوووة أسوووماأ  ( ْ لَّوووهَ )أموووا سووويبييه فيووور  فوووي 
 ْ (لَّوووهَ )يوووا زيووود, ي ْ (لَّووهَ ): ا ف وواا, فووو  يلحووو  بهووا ضووومير المخاطوووب المسوووندة إليووه, فيلووويا موووث ً 

ياهنووودات  أموووا اللاوووة الثانيوووة فم املتهوووا م املوووة ف وووا ا مووور يالوووك بإلحوووا  الضوووما ر البوووارزة بهوووا 
ياهندات, يكالك إلحا  نين التيكيود بهوا  (نَ من مَّ لن هَ )يازيد ي ْ (لَّ هَ )حسب المسند إليه, فيلاا مث : 

  (2)(انع مْ لَّ هَ )يللتثنية  (نْ مر لَّ هَ )للرءا يللمراة  (نْ مْ لَّ هَ )خفيفة كانت أي ثليلة فيلاا: 
بي ء فور النحواس الوا  أكو ,من ال لماأ من ييسع دا رة اللاة التميمية  نّ "إ :ييليا عبد الباقي 

ى غير الحءازيين, يمن ال لماأ من يضيلها إلى فرع منه  يهي بني س د  فهي ال يءد ينسبها إل
فمون  كبور اللبا وا التوي تحوا بهوا أفتمي  كانت تلي  بنءد, بوا كانوت   بين هاه الريايات ت ارضاً 

  (3) ("تمي )كان ياكر نءد ي ني بها 
اووة تمووي  أكثوور نووه لوويس علووى لأ -لمووا نسووب  بووي زيوود نافيوواً -يللوود أكوود عبوود البوواقي

ووَهدَّيَن َأْن ن الكوري  مورتين: آيردت فوي اللوور  ْ (لَّووهَ )ال ورب, يالوك أن  يَن َي.ن قَّووان َهلَّوْ  .َّووَهَداَأكَّ َّ الْواع
الْلَه َحْرَ  َهَاا

 (4)
   ًَيانعهع ن َهلَّْ  إعَلينَنا َياَل َيأنتَّيَن النَبأنَس إعاْل َقلعوي خن َيالنَلا علعيَن إلعع

اآليتوين  ايفوي كلتو (5) 
  (1) ل  يلرأ باللاة التميمية حتى في اللراأات ال.ااة

 
 
 
 
 

                                                 

  3/0151 نفسه (0)
  488 تمي  ات( لا2)
  489 نفسه( 3)
  051/1( ا ن ا  4)
  33/08( ا حزاب 5)
  489تمي   ات( لا1)
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 حارث بن كعب: بل هجةل -4
ان ظهووير إْبوو موون أ.ووهر اللبا ووا اليمنيووة يأعظمهووا .ووأناً حووارث بوون ك ووب بلقبيلووة  -

تءوايره  موراد يخوث    يكانوت  يبنياحي نءران يكانت تءايره  زبيد, الت, يكانت تسكن اإلس  
  (2)يما ياالها ث  ما بين بي.ة يتربة, يما صاقب تلك الب د يياالها (1)السراةتسكن ءباا 

حيوث (3)(الم ورب يالمبنوي)حوارث بون ك وب موا أيرده الموراد  فوي بواب بلما تميزت بوه لاوة  ه ّ أي 
, يهي لاة بني الحارث بن ك ب يءراً  ينصباً  لزي  ا لف رف اً " لح  به: أيليا في المثنى يما 

إعنن أحسوون مووا خوورج عليووه قووراأة:  يهووي , يأنكرهووا المبوورد يهووي محءوويج بنلووا ا  مووةيقبا ووا أخوور 
َرانع    (4) "َهَاانع َلَساحع

أّن لوووزي  ا لوووف فوووي المثنوووي هوووي لاوووة أخوووات عووون ال ووورب  حيوووث  السوووييطي ييووور 
: "يلووزي  ا لووف فووي ا حووياا الث ثووة لاووة م ريفووة عزيووت لكنانووة, يبنووي الحووارث بوون ك ووب, يلوويا

يود, يخوث  , يهمودان, يموراد, بر, يبني الهءي , يبطين من ربي ة, يبكر بن يا وا, يزبيبني ال ن
  (5)"يعارة

إاا نظرنوا إلوى النواطلين بهواه اللاوة فنءوده  مويزعين "  :عبود البواقي ضواحيييليا 
في نسبه  بين اليمنية يال دنانية, فخمسة بطين منها تنتمي إلى كهو ن بون سوبأ, يهوي بلحوارث 

يود, يخوث  , يهمودان, يموراد, يخمسوة تنتموي إلوى ال دنانيوة يهوي: كنانوة, يربي وة, بن ك وب, يزبا
         قضوووواعة يهووووي  إلووووىيبطوووون يتووووأرءح بووووين ال دنانيووووة ياليمنيووووة فينتمووووي  ,يالهءووووي  ,يبكوووور, يال نبوووور

  (1)" عارة
ب ر بني تمي  ل  يسيريا يف  اللاعودة ال اموة للمثنوى يموا  يييضح عبد الباقي أنّ 

   (2) با التزميا با لف في الحاالت الث ثةألح  به , 
                                                 

له .ّى, يءبوا يلواا لوه بوار , يءبواا م هموا, حتوى موّرت بهو  ا زد فوي مسويرها مون أرر سوبأ, ( ءبا يلاا 0)
فلاتليا خث مًا, فأنزليه  من ءباله , يأءليه  عن منازله , ينزلتها أزد .نيأة: غامد يبار  يديس, يتلوك اللبا وا 

  0/13انظر م ء  ما است ء   من ا زد, فظهر اإلس   يه  أهلها يسكانها 
( بي.ة: ياد من ءهة اليمن, ي.رير  يأظل : من ءهة ال.ا , من منازا س د, قي  أبى يءزة , يتربه: بضّ  2)

أّيله, يفتح ثانيه, يبالباأ الم ءمة بياحدة, على يزن ف لة  ميضع في ب د بني عامر من مخاليف مّكة 
بالة, يالهءيرة, يكتنة يءر , النءدّية, يهى الطا ف, يقرن المنازا, ينءران, يعكاظ, يتربة, يبي.ة, يت

  509تمي   ات, يلا319 ,0/019يالّ.راأ  انظر م ء  ما است ء 
  0/331( التيضيح 3)
  13/01( طه4)
  0/045 , للسييطيالهمع (5)
  509تمي  ات( لا1)
  521نفسه( 2)
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ن هووواه الظوواهرة كانووت منت.ووورة فووي كثيووور موون أنحووواأ إ: " قووا  ً  يي لووب عبوود البووواقي
  (0)" بني ال نبر يبني الهءي  ما يدلا على أن ب ر بني تمي  تحدث بها  َّ طن الءزيرة, ينَ 

 
 :هذيل لهجة قبيلة -3

, فلوود أيرد فووي بوواب الميصوويا مءوويأ موون اللاووات الووياردة عنوود المووراد  لاووة هووايا
منهوا لاوة هوايا يهوي  (الواين)في النصب يالءر  يقد اكر أربوع لاوات  فوي  (الاين)ي  (اللاين)

 :  (2)حاف النين لطيا االس  بالصلة  يمنها قيا ال.اعر
مَ ووووانت بفلووواع  حوووَيا عن الْ    (3) العدوووووا أ  خَ وووويَ  ين ووووا النلَ ووووين  كووو  النلَ ووووه   ن ووادَّهَّ وووج دع

"أخرءها متى كمه" ي ني  :حيث يليلين( متىو)يمن المسا ا التي اكرها في لاة هايا الءر ب
  (4) من كمه

 أهل الحجاز: هجةل -1
أقوورب تحديوود  هووا  "أفصووح النوواس عليووا تمووي  يسووفلى قوويس": عمووريي قوويا أبوو ل ووا

ى قويس فوي الاالوب هو  الواين يسوكنين فوي محمود ال مور  أن سوفلكما نفه  مون قويا   (5)الحءاز
رر أالمنطلة المءايرة لتمي , يالسفلى هنا ءاأت مون طبي وة البي وة الءارافيوة, ف.ورقي الحءواز 

ن الحءاز يفصا بين تهامة ينءد , يمون هنوا كانوت اللبا وا التوي تسوكن منحدرة صيب نءد,  
يءوراد  "ال وريستواج الزبيود  فوي أكد ال مر  قيله بموا اكوره قد في يسط نءد تلع في السافلة  ي 

, فكلمووا اتءهنووا (6)"رر بووين عليوواأ تمووي  يسووفلى قوويسأميضووع بووديار تمووي  يقيووا  أيكاووراب موواأ 
سرنا في انحدار حتى يلابلنوا ءبوا طييو  يهوي كالحءواز, فمون .ورقيه انحودار يمون غربيوه  .رقاً 

ى قيس ه  سكان المنطلة , فسفليمنها ما يسيا غرباً  انحدار, فأيدية طيي  منها ما يسيا .رقاً 
المءايرة لتمي , أ  في نهايوة منحودر الحءواز, يموا كوان منهوا فوي أعوالي نءود مموا يلوي الحءواز 

  (2)فه  عليادها
 
 

                                                 

  521تمي   ات( لا0)
  0/425( التيضيح 2)
  12سب  تخريءه ( 3)
  2/242( التيضيح 4)
  2/401, للسييطيمزهرال (5)
  2/491( تاج ال ريس1)
  48 , لمحمد ال مر ( لاات قيس2)
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 ,.وبه الءزيورة ال ربيوة فوييمما سب  يتبين لنا ميضع الحءاز الءارافوي, يميق هوا 
 ربية:أها الحءاز, يغيره  من اللبا ا ال  طنتبين مي  (0)يفيما يلي خريطة

 
 ,مووا)عنوود المووراد  مووا أيرده فووي فصووا  اللهءوواتيموون أيضووح مسووا ا الخوو ف فووي 

ن الحءازيووووة,  (مووووا )ال خوووو ف فووووي زيووووادة البوووواأ ب وووود :", فيلوووويا(2) (بلوووويس)الم.ووووبهات  (يالت يا 
الصوووحيح "الفارسوووي يالزمخ.ووور  فوووي من هموووا  زيوووادة البووواأ ب ووود موووا التميميوووة  ي  علوووىفي تووورر 

 :د ز . ار بني تمي , كليا الفر الءياز, ليءيد الك في أ
رََّك مَ ووولَ    (3)هع لر ووووووووارعكع حَ وووَوووت نِن بع وووووا مَ ووووَ من

َأَلينَس الْلهَّ بعَكاف  َعبنوَدهَّ  كليله ت الى ( ليس) يب د
كلويا سوياد بون  (ال), يب ود (4)

 :قارب
                                                 

  http://www.alsoufi.fr/images/photo1.jpg ( ا طلس0)
  3/518التيضيح (2)
  59سب  تخريءه (3)
  31/24الزمر( 4)
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َ  اَل اَّين َ.َفاَعة    (0)  َعنن َسَيادع بنع َقاربع بعمَّانن  َفتعي    َفكَّنن لعي َ.فعين ا َيين
مووا أيرده المووراد  فووي بوواب "ال التووي لنفووي  يموون المسووا ا الخ فيووة فووي اللاووة أيضوواً 

كثور حافوه  (ال)إاا عل  خبور  :"الءنس", حيث أظهر الخ ف بين الحءازيين يالتميميين, فيليا
قَوالَّيا اَل َضوينرَ يمن حافوه قيلوه ت والى:  ,ييءب عند التميميين يالطا يين ,عند الحءازيين

(2)  
ن ل  ي ل  يءب اكره عند ءميع ال رب    (3)يا 

 : (ال)ييبين ضاحي عبد الباقي مااهب ال لماأ في حاف خبر 
يميوووين يكثووور الوووك عنووود أهوووا دليوووا علوووى الخبووور يءوووب حافوووه عنووود التم المووواهب ا يا:  إاا داّ 

اا علوو :لوويا ابوون مالووك ي الحءوواز   لفووظ بووه لحءووازيين , يلوو  يَّ , كثوور حافووه عنوود ا-أ  الخبوور-"يا 
  يمن ال لماأ من ياف  المراد  في رأيه بزيادة طيا مع تمي  في عد  الوتلفظ (4) عند التميميين"

ال )  يمن أمثلة حاف الخبر مع ال ل  به (7), يالسييطي(6), يا .ميني(5)بالخبر مثا: ابن عليا
 " ؟ ها من رءا قا  : ة عمن سأاإءاب (يال رءا)أ  ال غ   لنا,  (يال غ  ) (ال اله إال اهلل)

عنود بنوي تموي ,  يهوي مواهب الزمخ.ور   (ال)الماهب الثاني: يءيب  حاف خبر 
  يمموا يدخووا (8)" "يبنوي تموي  ال يثبتينوه فووي ك مهو  أصو ً :يابون ي وي , حيوث يلويا الزمخ.وور  

ال )لووك: ه لمووا صووادفيا أمثلووة ثبووت بهووا الخبوور, أيلوويه  يموون أمثلووة اأعلووى هوواا الموواهب أن علمووا
 (خيور)ن وت لرءوا علوى الميضوع, ي  (أفضوا)ن إ, فلواليا (رءا أفضا منك, يال أحد خير منك

  (.9)ن ت  حد على الميضع
موا يوراه عبود البواقي بوأن المواهب ا يا أقورب إلوى الصوياب, حيوث لالباحوث  ميايي

  (11)أن أصحابه ل  يحتاءيا إلى تأييا ما خالف قاعدته 
                                                 

فووي .وورل    يبوو  نسووبة222/ 0, ي.وورل التصووريح 54( البيووت منسوويب لسووياد بوون قووارب فووي الءنووى الووداني 0)
  0/259, ي.رل ا .ميني 548, يماني اللبيب0/301, ي.رل ابن عليا 835.ياهد الماني 

 ال.اهد: قيله: "بمان" حيث دخلت الباأ الزا دة على خبر "ال" كما تدخا على خبر "ما" ال املة عما "ليس" 
  51/09( ال. راأ 2)
  518/ 0( التيضيح3)
  2/53البن مالك  ,( .رل التسهيا4)
  2/25 .رل ابن عليا (  5)
  0/341 .رل ا .ميني(  1)
  0/531همع الهيامع (  2)
  0/52( المفصا 8)
  532تمي   ات( لا9)
( يلوويا أبووي حيووان: لووي اهووب ااهووب إلووى أنووه ال يءوويز أن ت مووا )ال( عمووا لوويس لوواهب موواهبا حسوونًا  إا ال 01)

 =يتين النادرين, يال ينباي أن تبنى اللياعد علىيحفظ الك في نثر أصً , يال في نظ  في نظ  إال في اينك الب
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 :رادي للعرب ولم يصرح بالقبيلةنسبها الملهجات : ثالثاا 
قد اكر المراد  في كتابه لاات نسوبت إلوى ال ورب, يلكنوه لو  يصورل باللبيلوة التوي 

يلويا : "سونين قود يسوت ما مثوا حيوث  (الم ورب يالمبنوي)في بواب  أيردهتنط  بها, من الك ما 
أ فتلويا: هواه فء ا إعرابه بالحركات علوى النوين منينوة يال تسولطها اإلضوافة يتلوز  اليوا (حين)

يبابوه مءور  حوين يطورد  (سونين)ي نوي أن إءوراأ  ,منوا سونين   يموا رأيتوه ,يصحبته سونيناً  ,سنينِ 
   (0)"عند قي  من ال رب, يقد يست مله غيره  على يءه ال.ايا

ب ر بنوي تموي  يبنوي عوامر فل لوه لو   ن هاا على لاةإيليا عبد الرحمن سليمان 
اا رء نوا إلوى موا   است ماله .اا فل  ي ره انتباهاً  نّ أي   ,ا  يصرل باس  اللبيلة ل.ييع الك يقت  يا 

 , (2)يلصورها علوى السوماع بوا نوه ال يطورد هواه اللاوةأقاله ابن عليوا فوي .ورحه للمسوألة سونر  
 يقد است.هد المراد  بليا ال.اعر:

َدانَ ْيبن وووووا َي.َ بيوووووووَنا .ع ووووبع  بننَ ووووو لَ    نعيَنهَّ وووووإعْن سع ووووود  فوووووونن َنءووووووانعَي مع وووووَدعَ   (3) َنا مَّرن
 نهووو  ي ربوووين الم توووا الووو     يعوووزا عبووود الووورحمن سوووليمان هووواه اللاوووة لبنوووي عوووامر

, (يأقمووت بسوونين ,يرأيووت سوونيناً  ,هوواه سوونين)ييليلووين  (غسوولين)بالحركووات فووي النووين كمووا فووي 
, يتمووي  (4)كسوونين ييسووف" اً ا علوويه  سوونينلسوو  : "اللهوو  اء لهووعليووه الصوو ة يا-ءوواأ قيلووه يوه يعل
 ,يء لين اإلعراب في النين يلكن ال ينينينها فيليلين: سنينَّ يسنيَن يسونينع ءوره بالكسور أيضاً 

  (5)(مسكين)يال تسلط النين ههنا يلي عند اإلضافة   نها نزلت منزلة نين 
 :هلمرادي فيها رأيا أبدى هجاتل :رابعاا 

صيا لاات ال رب ياكر ناطليها من اللبا ا فحسب, با ل  يتيقف المراد  عند تف
أبد  رأيه فيها ض يفة أي .ااة أي ردي ة أي قليلوة  ييظهور لنوا الوك فوي بواب تمييوز المركوب فوي 
                                                                                                                                        

الووك, يلوويس فووي كتوواب سوويبييه مووا يوودا علووى أن إعمالهووا عمووا )لوويس( مسووميع موون ال وورب ال قلوويً  يال كثيوورًا, =
 ي)ال( النافيوووة ت موووا عموووا لووويس فوووي لهءوووة الحءوووازيين  4/284مليسوووًا مطوووردًا  انظووور التووواييا يالتكميوووا فيكوووين

كين اسمها يخبرها نكرتين, يعد  انتلار نفي خبرها بو )إال( , يتلدي  اسومها علوى خبرهوا  بال.ريط التالية: أن ي
  319يعد  تلدي  م ميا خبرها على اسمها  انظر النحي الكاما, للسنءرءي 

  0/331التيضيح (0)
  15/ 0.رل ابن عليا (2)
وو منسوويب البيووت (3) , 592اإليضووال  ي.وورل .ووياهد ,25/ 0مة بوون عبوود اهلل الل.ووير  فووي .وورل التصووريح للصُّ

  0/13.رل ا .ميني  ,0/15.رل ابن عليا , ي 0/29أيضح المسالك  يب  نسبة في 8/12يخزانة ا دب 
ال.وواهد: قيلووه: "فووإن سوونينه" حيووث نصووب "سوونين" بالفتحووة علووى لاووة ب وور ال وورب  يلوو  ي املهووا م املووة ءمووع 

 الماكر السال  في رف ها بالياي, ينصبها يءرها بالياأ 
  42سب  تخريءه  (4)
 .1/336التنضيح(5)
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, يحكوواه (ب لبكو)اليءووه الثوواني أن ي وورب عءووزه مووع بلوواأ التركيووب كوو" أحوود أيءووه إعرابووه, فيلوويا:
ياستحسنه ا خف  ياختواره  (زيد أحد ع.ر)ع م (أحد ع.رك)سيبييه عن ب ر ال رب فتليا: 

ه الوووك بوووأن اإلضوووافة تووورد ا سوووماأ إلوووى أصووولها مووون ابووون عصوووفير, يزعووو  أنوووه ا فصوووح, ييْءووو
تحسانه   ن المبنوي قود اإلعراب, يمنع في التسهيا اللياس عليه, يقاا في ال.رل: ال يءه الس

   (0)معنن َلدَّنن َحكعي   َخبعيري  (ك  رءا عندك؟)يضاف نحي:
ءووياز الليوواس علووى هوواه اللاووة يوور  المووراد  ابوون مالووك فووي الووك, حيووث  خووالفيقوود 

اا ثبوت كينهوا لاوة لو   يان كانت ض يفة " قلت: قاا ب ضه : يهي لاة ضو يفة عنود سويبييه, يا 
ن كانت ض يفة"    (2)يمتنع اللياس عليها, يا 

يواس عليهوا ينوراه خوا باللاوة الضو يفة يلو  يمنوع اللأالموراد   مما سب  يتبين لنوا أنّ 
فووي ميضوووع آخووور يأخوووا باللاوووة اللليلوووة ييلووودمها علووى اللاوووة الردي وووة حيوووث يلووويا :" اهوووب ب ووور 

 (يخووا)ممووا أبوودلت فوواده توواأ علووى اللاووة الفصووحى   ن فيووه لاووة يهووي  (اّتخووا)المتووأخرين إلووى أن 
ن كانت قليلة إال أن بناأه عليها أحسون و  بالياي, يهاه اللاة يا  لاوة  (مونتْ )ا يا علوى أن نهو  نصُّ

  (3)ردي ة"
يل  يأخا المراد  باللاة ال.ااة يل  يلبوا الليواس عليهوا يلويا:" قواا ابون برهوان فوي 

فووي ءميووع  (النوواس)آخوور .وورل اللمووع: ري  عبوود اهلل بوون دايد عوون أبووي عمووري بوون ال وو أ إمالووة 
لوواس عليهووا, بووا   ياعلوو  أن اإلمالووة لهوواين السووببين .ووااة ال ييمءووريراً  يمنصوويباً  اللوورآن مرفيعوواً 

  (4)يلتصر في الك على ما سمع"
   باللاوووة الضووو يفة أيلوووى مووون ال.ووواا ا خوووا نْ    هرأيووو فوووي  الباحوووث الموووراد ييافووو ي 

فهاه اللاة علوى ضو فها قود  .(5)"يليا السييطي :"ياللاة الض يفة أيلى من ال.اا عند أها اللاة
ه , يلويس ال.واا كوالك, فلَّودرمت ال يمكون تءاهلو رييت عون ب ور ال ورب, يكوا لاوة تمثوا ءانبواً 

ن ةاللاة الض يفة على ال.اا    ن اللاة الض يفة متف  على أن ب ر ال ورب قود نطلوت بهوا يا 
كانوووت ضووو يفة  ي ن ا صوووا فوووي ال.ووواا أن يحفوووظ يال يلووواس عليوووه, فووو  يءووويز أن تبنوووى عليوووه 

 عل   أياهلل     اللياعد 
  

 
                                                 

  0/00هيد (0)
  3/0329التيضيح  (2)
  3/1621نفسه (3)
   3/1517نفسه(4)
 .412االقتراح(5)
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 المبحث الثاني : الضرورة الشعرية
 :وفيه
 
  الضريرة ال. رية لاة ياصط حاً  -0
 
  ن.أة الضريرة ال. رية ي آراأ النحاة -2
 
 الضريرة ال. رية التي يترتب عليها خ ف نحي  عند المراد   -3
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 :واصطالحاا  أول: الضرورة الشعرية لغةا 
 :ةا الضرورة لغ

أ أ  لءووأ إليووه فيلوويا الضووريرة  الحاءووة, ياضووطر إلووى ال.ووي :يلوويا ابوون منظووير 
طَّْر َغينَر َباة  َياَل َعواد  فَوَ  إعثنوَ  َعَلينوهع حملتني الضريرة على كاا, يمنه قيله ت الى  (0) َفَمنع اضن

 (2) فمن ألءا    :أ 
 , قاا ال.اعر:(3)ألءا إليه :ييليا الءيهر  اضطر إلى ال.يأ أ 

 (4)أياصرهعليه يقلت في الصدي    أثيبي أخا ضاريرة أصف  ال د 
 :اا الضرورة اصطالح

يوووور  محموووود حماسووووة عبوووود اللطيووووف أن الضووووريرة ال.وووو رية الخووووريج عوووون اللاعوووودة  
  (5) النحيية يالصرفية, في ال. ر خاصة إلقامة اليزن, يتسيية اللافية

يي رر السيد إبراهي  محمد رأ  ءمهير النحييين أن الضريرة ال. رية هي ما يقع في ال.و ر 
فوي  سوياأ كوان لل.واعر عنوه منديحوة أ  ال  يم نوى الوك أنوه لويس م تبوراً  لنثور,مما ل  يلوع فوي ا

الضريرة ال. رية أن يدد  إليها اليزن ال. ر   فلد تلع الضريرة في ال. ر من غير اضوطرار 
  (1)اليزن إليها

نموا بوودأت بسوويبييه الوا  لوو  يصوورل  فالضوريرة ال.وو رية لوو  تكون م ريفووة صووراحة, يا 
نموا عرفوت ب ود الوك فوي ميوادين  ,ا إن لفظ الضريرة ل  يءر علوى لسوانهبت ريف محدد لها, ب يا 

ن الضووريرة هوووي مووا خوووالف إاا نسووتطيع أن نلووويا لووو البحووث اللاووي  يالنلووود  علووى نطوووا  ياسووع 
  في ال. ر اللاعدة المطردة لب ر ا حكا  النحيية

 
 
 
 
 

                                                 

  173/2سنرةالبقرة(1)
  484-4/483لسان ال رب (2)
  2/221تاج اللاة يصحال ال ربية (3)
, يليس في دييانه  يالبن الدمينة في الفا   في غريب 01/210البيت منسيب ليزيد بن الْطثريرة في اللسان (4)

  2/221  يب  نسبة في الصحال 2/338الحديث, للزمخ.ر 
  9, لمحمد حماسة عبد اللطيفلاة ال. ر (5)
  10 الشعريةالضرورة(6)
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 :شعرية: نشأة الضرورة الثانياا 
ن كانوت لفظتهوا ا  لماأ النحوي منوا سويبييه, ي برزت الضريرة ال. رية كظاهرة عند ع

الوا  ال تتءلووى فيوه المنهءيووة المحوددة اللا موة علووى التلسوي  يالتصوونيف  ,غيور مواكيرة فووي كتابوه
يالتووي اسووتفاد منهووا موون  ,لهوواه الظوواهرة, فمووا كتبووه عنهووا ال يت وود  اإل.ووارات الميزعووة هنووا يهنوواك

اعل  أنه يءيز في ال. ر ما : الا  قاا فيهي  (باب ما يحتمله ال. ر)ءاأ ب ده, يمن الك بابه 
  (0)" قد حَّاف ياست ما محايفاً ال يءيز في الك  , من صرف ما ال ينصرف ي.بهينه بما 

يقود حودد ال لمواأ رأ  سويبييه  (2)فوي غيور النوداأ" باب ما رخمت ال. راأ اضطراراً :" يقاا أيضاً 
الك   ب.رط أن يضطر إلى الك, يال  في الضريرة , يهي أنه يءيز لل.اعر ما ال يءيز له في

    (3),يأن يكين في الك رد فرع إلى أصا, أي ت.بيه غير ءا ز بءا ز اً دْ يءد فيه بَّ 
موووا  ,ييوور  كثيووور موون النحووواة أن ا سوواس التووواريخي ا يا يالكتابووة المنهءيوووة عنهووا

اف أي زيوادة "ضريرة ال.واعر أن يضوطره الويزن إلوى حو:كتبه أبي بكر بن السراج الا  قاا فيه 
بوداا حورف أي تاييور إعوراب عون يءهوه علوى التأييوا ,  أي تلدي  أي تأخير في غير ميض ه, يا 
أي تأنيث ماكر على التأييوا, يلويس لل.واعر أن يحواف موا اتفو  لوه , يال أن يزيود موا .واأ, بوا 
لووالك أصوويا ي مووا عليهووا, فمنهووا مووا يحسوون أن يسووت ما ييلوواس عليووه, يمنهووا مووا ءوواأ كال.وواا, 

كن ال.اعر إاا ف ا الك ف  بود مون أن يكوين قود ضوارع .وي ا ب.ويأ, يلكون الت.وبيه يختلوف, يل
                                               (4)فمنه قريب يمنه ب يد"

: حيووث يلوويا علميوواً  أبووي سوو يد السوويرافي أيا موون حصوور هوواه الظوواهرة حصووراً  ديي وو
النلصووان, يالحوواف, يالتلوودي , يالتووأخير, ياإلبووداا, "ضووريرة ال.وو ر علووى تسوو ة أيءووه: الزيووادة, ي 

يتاييوووور يءووووه موووون اإلعووووراب إلووووى يءووووه  آخوووور علووووى طريوووو  الت.ووووبيه, يتأنيووووث الموووواكر يتوووواكير 
  (5)المدنث"

 
 
 
 
 

                                                 

  0/21الكتاب  (0)
  2/219 نفسه (2)
.392 نديد, إلبراهي  الحالضريرة ال. رية يمفهيمها لد  النحييين(3)

.3/435 صيا في النحيا(4)

 34 , للليريانيما يحتما ال. ر من الضريرة(5)
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سووار  -ب وود السوويرافي–ييوور  إبووراهي  الحنووديد أن التطووير فووي تصوونيف الضووريرات 
 على مرحلتين :

 :يلوياالوا   (ضورا ر ال.و ر)ابن عصوفير فويف علوى خمسوة أبوياب كوا يلى: حصورت التصوني
   (1)"لنلا, يالتلدي  يالتأخير, يالبدااعل  أنها منحصرة في الزيادة, يا"

 (الزيووادة يالحوواف يالتاييووور)يالثانيووة: ا.ووتملت علووى علمووواأ صوونفيا الضووريرة علووى ث ثوووة أبووياب 
هوواا التلسووي   علووى (2)اآلليسووي الووا  رتووب الضووريرات فووي كتابووه الضوورا رمحموويد .ووكر  يموونه  

  (3)يءر  على هاا ءمع غير قليا من ال ريضيين الم اصرين يغيره 
يير  الباحث أن إيراد رأ  سيبييه يابن مالك ضورير  لليصويا إلوى رأ  الموراد  

 .ارل ا لفية يميقفه من الضريرة, يأخاه بالتحليا لحصيا الفا دة المرءية بإان اهلل 
ال ت دي كينها إ.ارات فهموت فيموا ب ود أن  -اكما أسلفن -إن الضريرة عند سيبييه

إن خ صووة ":ييلوويا الحنووديد (مووا يحتمووا ال.وو ر)ملصووده منهووا الضووريرة, يالووك فووي أيا كتابووه 
ب.ورط أن يضوطر إلوى الوك يال يءود  ,رأ  سيبييه أنوه يءويز لل.واعر موا ال يءويز لوه فوي الكو  

  (4)ءا ز بءا ز"  ا, يأن يكين في الك رد فرع إلى أصا أي ت.بيه غيردْ منه بَّ 
يهووي أن  ,عوون مفهووي  سوويبييه المتلوود  يال يختلووف مفهووي  ابوون مالووك للضووريرة كثيووراً 

الضريرة ما ال منديحة لل.واعر عنوه بحيوث ال يمكون اإلتيوان ب بوارة أخور   يقود صورل بهواا فوي 
 :التسهيا ي.رل الكافية ال.افية فل  يلبا الضريرة في قيا ال.اعر

كَّيَمتوووووووووهَّ موووووووووا أنوووووووووت بوووووووووالَحَك ع التَّرن   َضوووووووووى حَّ
 

 (5)يال الَبلعيووووووووووووووثع يال اع  الووووووووووووووْرأن ع يالَءووووووووووووووَداع  
 :اآلخريقيا  

ًلا  (1)إلى ربرَنا صيتَّ الحمار اليََّءّدعَّ   يليا الَخَنا يأبار ال َّءن ع َناطع
  (2)(يءدع), يالثاني (ترضي)إن الك غير مخصيا بالضريرة لتمكن قا ا ا يا "

                                                 

  02, البن عصفيرر. ضرا ر ال (0)
  280-022-51لمحميد .كر  اآلليسي, يما يسية لل.اعر دين الناثر الضرا ر (2)
  391الضريرة ال. رية يمفهيمها لد  النحييين  (3)
   392 نفسه (4)
  51ريءه سب  تخ (5)
  0/34دب  يخزانووة ا ,0/289, يضوورا ر ال.وو ر 0/1البيووت منسوويب لووا  الخوور  الطهووي  فووي اليسوواطة  (1)

   0/22يالماني  ,0/53يال مات  ,0/022,258يب  نسبة في االنصاف 
يدخيلهووا علووى الف ووا فووي هوواا البيووت دليووا  )يءوودع(,الميصوويلة علووى الف ووا المضووارع  (أا)دخوويا ال.وواهد فيووه: 

  أنها ليست ع مة على اسمية ما تدخا عليهعلى 
  0/210.رل التسهيا (2)
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المتأموا ليسوتيقفه النظور حيواا قبويا النواس لهواا  يي لب الحنوديد فوي تحليلوه: " إنّ 
الرأ  في فه  الضريرة  إا ل  يءد كثرة من ا نصار له على الرغ  من أن أ.هر الاين قاليا بوه 
هما سيبييه يابن مالك, يا يا كان ي ي  في عصر االست.هاد ييستلي .ياهده مون المصوادر 

ي ود أْموة ال فوي االطو ع علوى كتوب النحواة أي ممن سم ها من المصادر الحية, ياآلخور ,الحية 
  (1)يآرا ه  فحسب, با أيضًا في اللاة يأ. ار ال رب با اللراأات يرياية الحديث النبي " 

, يلوويا ابوون ه.ووا  فووي رده (2)يقوود ت وورر رأ  ابوون مالووك لنلوود .ووديد موون المتووأخرين
لو  يبو  فوي اليءويد  -فاظوه ي نوي زعو  اللودرة علوى تاييور بنيوة ال.و ر يأل-"إاا فَّتح هاا البواب  :

نموووووا الضوووووريرة عبوووووارة عموووووا أتوووووى فوووووي ال.ووووو ر علوووووى خووووو ف موووووا عليوووووه النثوووووور"   (3)ضوووووريرة, يا 
يموون أقيالووه أيضووًا:" إن كثيوورًا موون أ.وو ار ال وورب يلووع عوون غيوور رييووة, يهووي ممووا يوودعي إلووى عوود  

(4)الووتمكن موون تخّيوور اليءووه الووا  ال ضووريرة فيووه"
مظنووة  "كمووا أن ال.وو ر لّمووا كووانوكههكلققنلههه:

استَّبيح فيه ما ل  يَّضطّر إليه, كما أَّبيح قصر الص ة في السفر   نه مظنة الم.ولة ,للضريرة 
  (5)مع انتفا ها أحيانًا يالرخصة باقية"

ير  كثير من النحوييين أن الضوريرة موا يقوع فوي ال.و ر سوياأ كوان لل.واعر عنوه ي 
ى الوك فوي .و ره, بوا ءوّيزيا لوه منديحة أ  ال؟ يل  ي.ترطيا في الضريرة أن يضطر ال.اعر إلو

 في ال. ر ما ل  يءز في الك     نه ميضع قد أَّلفت فيه الضرا ر  دليا الك قيا ال.اعر:
 (1)َ هن ووووووووووضَ د يَ وَووووووق هَّ لَّ وووووخن ري   بَّ وووووويك   وووووووال َّ  ااَ َنوو لرف  ووويد  مووووووووبءَّ   ن وووووك

يما أضيفت إليه بالءار يالمءرير, يالوك  (ك )فصا بين , حيث (ملرف)في رياية من خفر 
أي  (ملوووورف)ال يءوووويز إال فووووي ال.وووو ر, يلوووو  يضووووطر إلووووى الووووك إا يووووزيا الفصووووا بينهمووووا برفووووع 

  (7)نصبه

                                                 

 398الضريرة ال. رية يمفهيمها عند النحييين  (0)
  410-411 نفسه (2)
  82تخليا ال.ياهد يتلخيا الفيا د, البن ه.ا  ا نصار   (3)
  83نفسه  (4)
   83 نفسه( 5)
يخزانووة  ,8/392غوواني, ي نووس بوون زنووي  فووي ا 218ي ( البيووت منسوويب  بووي ا سوويد الووددلي فووي .وومس ال لوو1)

, ي.وورل 0/251 ياإلنصوواف, 0/321صوويا فووي النحووي يا  ,2/012يبوو  نسووبة فووي الكتوواب   1/420ا دب 
  3/223, يالهمع 5/014الكافية 

( بوو )ءويّد( يالم نوى: يبين ما أضوافها إليوه أنه فصا بين )ك ( التي تلع في الخبر :ال.اهد فيه كو   يهوي )ملورف 
 ملرف  ناا ال   بءيد 

  415(الضريرة ال. رية يمفهيمها عند النحييين2)
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: "ال ي نوووي النحييوووين بالضوووريرة أنوووه ال  قيلوووه حيوووان يأبووو يقووود نلوووا السوووييطي عووون
ال كوووان ال تيءووود ضوووريرة    نوووه موووا مووون لفوووظ أي ضوووريرة إال منديحوووة عووون النطووو  بهووواا اللفوووظ, يا 

نما ي نين بالضريرة أن الك من تراكيبه   ييمكن إزالتها ينظ  تركيب آخر غير الك التركيب, يا 
نمووا يسووت ملين الووك فووي  الياق ووة فووي ال.وو ر المختصووة بووه, يال يلووع الووك فووي ك مهوو  النثوورّ , يا 

  (1)ال. ر خاصة دين الك  "
ن ءهووة, يسوويبييه يابوون مالووك موون ءهووة يل ووا أهوو  ثموورة للخوو ف بووين الءمهووير موو

أخر   أن الضوريرة ياسو ة المودليا حسوب رأ  الءمهوير  فهوي ت.وتما كوا موا يرد فوي ال.و ر, 
أي َكثَّر فيه سياأ أكانت له نظا ر في النثور أ  ال  فكثورت أنوياع الضورا ر نتيءوة لهواا   نهو  ال 

هواا الحكو  )الضوريرة فوي كوا بيوت  يريدين تمزي  اللاعدة, أي اإلكثار مون اللياعود فاسوتنديا إلوى
  يأموووا علوووى رأ  سووويبييه يابووون مالوووك فوووإن موووا يءووود ال.ووواعر عنوووه بوووداًل ال ي ووودُّ (يخوووالف اللاعووودة

  (2)ضريرة, با نيع من التايير يءيز في ال. ر يالنثر على حد سياأ
 الضرورة الشعرية عند المرادي:

 يلي: يرة ال. رية مامما يرد عند المراد  من مسا ا الخ ف فيما يت ل  بالضر 
قوواا المووراد  ب وود قوويا النوواظ  لمووا كووان الاوورر موون يضووع المضوومر االختصووار, يكووان  -0

مكانوووه إال فوووي الضوووريرة  المتصوووا أخصووور لووو  يسوووت ما المنفصوووا موووع توووأتي المتصوووا يا 
 كليله:

َنتن  َياتع َقدن َضمع ثع النَيارعثع اَ من  (3) إْياهَّ َّ ا ررَّ فعي دهر الْدَهارعيرع   بعالنَباعع
  (4)اثنا ع.ر ميض اً يهي يقد اكر المراد  المياضع التي يت ين فيها االنفصاا ل د  االتصاا 

                                                 

  3/223( الهمع 0)
  412/ 0( الضريرة ال. رية يمفهيمها لد  النحييين2)
  يبووو  نسوووبة فوووي 011/ 0, ي.ووورل التصوووريح 288/ 5, يخزانوووة ا دب 091البيوووت للفووورزد  فوووي دييانوووه ( 3)

, يهموووع 0/92, ي.ووورل ا .وووميني 0/010, ي.ووورل ابووون عليوووا 0/015, يأيضوووح المسوووالك522/ 2اإلنصووواف 
  0/241الهيامع 

حيث عودا عون يصوا الضومير إلوى فصوله, يالوك خواا بال.و ر, يال يءويز  (ضمنت إياه ) ال.اهد فيه: قيله
  (قد ضمنته  االرر)في س ة الك  , يلي ءاأ به على ما يستحله الك   للاا 

  ل الضمير:المواضع التي يجب فيها انفصا( 4)
 ا يا: أن يحصر بإال ي.ا "إالك" ف  يلاس عليه 

 الثاني: أن يحصر بإنما كليا الفرزد :
نما  يدافع عن أحسابه  أنا أي مثلي  أنا الاا د الحامي الامار يا 

 الثالث: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصيب كليا ال.اعر:
 =مك  ف. أغر  ال دا بك  استس   بنصرك  نحن كنت  ظافرين يقد
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محمد  بن الصلت يقيا للفرزد , يقد نسبهيقد اكر ال يني ال.اهد بخ ف قا له فليا  مية 
  (1)عبد الرحمن لألخير

قليا يعلى  (أن)بدين ييريده  (أنو)اقتران خبرها ب (عسى)ياكر المراد  أن ا كثر في  -2
ءمهير البصريين  أما رأ  سيبييه فهي غير  عند ب د عسى ضريرة (أن)حاف فإّن  هاا

 مخصيا بال. ر, ياست.هد بليا ال.اعر:
سَ ووووووى النكَ وووووووَعسَ  بَّ اْلاع  َأمن نَّ َيَراَأهَّ فَ وووووووووَيكَّ   ينَت فعينهع ووووورن   (2) بَّ وووووووورعين وووووووَرِج قَ وووووووووين

ياست.هد به على مءيأ خبر عسى غير ملترن بوأن  بن خ.ر  ال ار , ةيقد نسبه ال يني لهدب
 للضريرة ال. رية كا من ابن ه.ا , يالسييطي, يابن عصفير, يابن ا نبار  

 يقد است.هد المراد  بليا ردبة:
 

 ىحَ وووووووووووْ اموووووووووفَ  يالً وووووووَ ط رَّ ووووووووووهن الدَ  اهَّ فَ ووووووووووووعَ  عِ وووووووووووووووبن رَّ " 
 

                                                                                                                                        

الرابع: أن يرفع بصفة ءرت على غير "صاحبها" نحوي زيود عموري ضواربه هوي, مطللوًا عنود البصوريين يب.ورط =
 خيف اللبس عند الكيفيين 

 الخامس: أن يحاف عامله نحي:
     فإن أنت ل  ينف ك علمك فانتسب

  إعْياَك َن نبَّدَّ سادس: أن يدخر عامله نحي: ال
  َما هَّْن أَّْمَهاتعهع ن  ا حرف نفي نحي:السابع: أن يكين ال ام

يَن الْرسَّيَا َيا عْياكَّ ن  الثامن: أن يفصله متبيع نحي: رعءَّ   يَّخن
  التاسع: أن تلي ياي المصاحبة نحي:

ياها "بها" مث  ب د       تكين يا 
 ال ا.ر: أن تلي "أما" نحي:

  ينليا أما     أنا أي أنت ما ابتاي المستقبك أي بي است ان 
 الحاد  ع.ر: أن يلي ال   الفارقة:

 ك فمرني فلن أزاا مطي ا  إن يءدت الصدي  حلا إليا
 تحدا رتبة إن إالثاني ع.ر: أن ينصبه عاما في مضمر قبله غير مرفيع 

  312/ 0التيضيح (0)
كافيووة , ي.وورل ال2/039, ي.وورل أبيووات سوويبييه3/058, يالكتوواب 59البيووت لهدبووة بوون الخ.وور  فووي دييانووه  (2)
, 0/358, يالمفصوووا 3/21  يبووو  نسوووبة فوووي الملتضوووب 0/283, ي.ووورل التصوووريح 0/254, يالمانوووي0/455

  0/421, يالهمع0/221, ي.رل ا .ميني 412يالءنى الداني 
 ,"يكووين يراأه     "فووي قيلووه  المصوودرية (أن)موون  مءوورداً  مضووارعاً  ف وو ً  (عسووى): حيووث يقووع خبوور فيووه  ل.وواهدا

 يالك قليا 
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َصَحاوووووووووووالبع يا وووووووووون طووووواد موووووووووووقد ك  (0)  َلى أن َيمن
  (2)" يخصه المااربة بالضريرة ,قليا , يأءاز ابن مالك الك (أنو)ب داقتران المضارع ب د كاف

, لكن المااربة قد ينثراً  ها بأن . راً ييءه الخ ف في المسألة أن ابن مالك قد أءاز اقتران
 خصيه بالضريرة في ال. ر 

 الءمهوووير فلوود أءوواز", (إالو)فصووا بووين الف وووا يالفاعووا المدنووث "بووال ياكوور فووي بوواب الفاعووا -3
  يرأ إال فوي الضوريرة  (إالو), يب ضه  ال يءيز ثبيتهوا موع الفصوا بوحاف تاأ التأنيث الساكنة

ياست.وهد  (3)"يالصحيح ءويازه فوي النثور علوى قلوة"النثر, يليا:  فيه الءياز على قلة في المراد 
يا اَل يََّر  إعاْل َمَساكعنَّهَّ ن بلراأة مالك بن دينار يأبي رءاأ الءحدر :  َبحَّ َفَأصن

(4)  
ييتضووووح الخوووو ف فووووي المسووووألة فووووي أن الءمهووووير ال يءيووووز إثبووووات التوووواأ ييخصووووه 

  على قلة ب ضه  بضريرة ال. ر ييءيزه المراد  في النثر 
 يفي باب اإلضافة يليا ابن مالك: -4

 (5)بأءنبي أي بن ت, أي ندا  يءدا فصا يمين   ياضطراراً 
يليا المراد  في ا ءنبي هي ما ليس بم ميا للمضاف من مف يا به أي ظرف أي مءرير أي 

 يقد مثا بليا ال.اعر في المف يا به: فاعا 
 (1)كما تضمن ماأ المزنة الرصف  اهَ تع يلَ ند  المسياك رع  سلي امتياحاً ت

يالمضوواف  (نوود ), يفصووا بووه بووين المضوواف (تسلىو)علووى المف يليووة لوو (المسووياك)نصووب  حيووث
  (7)(ريلته)إليه 
 

                                                 

, يخزانووة 0/11, يضوورا ر ال.وو ر0/052, يالكامووا 3/011يووت منسوويب لردبووة بوون ال ءوواج فووي الكتوواب الب (0)
, 0/12, يحووووريف الم وووواني3/25  يلوووو  أقووووف عليووووه فووووي دييانووووه   يبوووو  نسووووبة فووووي الملتضووووب 9/348ا دب 

  2/411ياإلنصاف
"كواد     أن ( فوي قيلوه أنبو) ملرينواً  مضارعاً  في كين خبره ف  ً  (عسى)مثا  (كاد): حيث است ما فيه ال.اهد

 يمصحا" 
  502/ 0التيضيح (2)
  2/589 نفسه( 3)
  081, ي الحءة لللراأ السب ة3/55يانظر اللراأة : م اني اللرآن للفراأ   25/21( ا حلاف 4)
  0/238, ي.رل التصريح 2/029, ي.رل ا .ميني 3/82, ي.رل ابن عليا 38( ألفية ابن مالك 5)
, يأيضح 2/989  يب  نسبة في .رل الكافية235/ 0, ي.رل التصريح 020/ 0دييانه  ( البيت لءرير في1)

   524/ 2, يهمع الهيامع 2/084, ي.رل ا .ميني 3/052المسالك
  828/ 2( التيضيح2)
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 :يما فصا بالظرف قيا ال.اعر -
ْط الكعَتابَّ بعَكفر  ًما َكَما خَّ َيهَّيدع  ٍّ يََّلارعبَّ َأين يَّزعيناَّ   َيين

 (0) 
 نوه  (ييمواً )بوأءنبي يهوي  (يهويد ) إليهيالمضاف  (كفر )مضافاست.هد به على الفصا بين ال

 يأصا الك  : "كما خط الكتاب ييًما بكف يهيد "   (2) (خط) وم ميا ل
 يما فصا بالمءرير قيله: -

 (3)إاا خاَف ييمًا َنبنيًة فَدعاهما  هما أَخيا فعي الحرنب من اَل َأخا َلهَّ 
مون ), يبوين المضواف إليوه يهوي (خويا)امضواف يهوي است.هد به على الفصا بأءنبي بوين الفلد 

 يأصا الك  : هما أخيا من ال أخا له في الحرب   (4)(ال أخا له
 :يما فصا بالفاعا قيله -

 (5)إا نء ه فن   ما نء   أنءب أياَ  يالداه به
بوأءنبي يهوي  (إا نءو ه)يالمضاف إليوه يهوي   (أيا)است.هد به على الفصا بين المضاف يهي 

  , إا التلدير: أنءب يالداه به أيا  إا نء ه (أنءب )يهي فاعا (لداهيا)
 يما فصا بالن ت قيله: -

 (1)من ابن أبي .يخ ا باطح طالب  نءيت يقد بّا المراد  سيفه
.ووويخ )بالن وووت  (طالوووب)يالمضووواف إليوووه  (أبوووي)يقووود است.وووهد بوووه علوووى الفصوووا بوووين المضووواف 

  (7)(ا باطح
 

                                                 

, ي.وورل التصووريح 3/235, ياإلنصوواف 0/028فووي الكتوواب يلوويس فووي دييانووه, ي ( البيووت منسوويب  بووي حيووة 0)
, 2/412, يالخصووووا ا 2/222, يا صوووويا 4/322  يبوووو  نسووووبة فووووي الملتضووووب 4/409, يالخزانووووة0/231

, يالهمووع 2/084, ي.ورل ا .وميني 2/83, ي.وورل ابون عليوا 3/059, يأيضوح المسوالك 0/89ي.ورل الكافيوة 
2/525   
  828/ 2التيضيح (2)
, ي.ووورل 2/354اإلنصووواف ي , 0/030المفصوووا ي , 0/081البيوووت منسووويب لووودرنا بنوووت عب بوووة فوووي الكتووواب  (3)

, يالهمووع 0/292يبوو  نسووبة فووي الخصووا ا   0/259يل موورة الخث ميووة فووي ديوويان الحماسووة   0/411الكافيووة 
2/521    
  829 /2التيضيح (4)
, ي.رل 3/051, يب  نسبة في أيضح المسالك 0/235, ي.رل التصريح 285البيت لألع.ى في دييانه  (5)

   522/ 2يهمع الهيامع  ,2/083ا .ميني 
, 2/991يبو  نسوبة فوي .ورل الكافيوة   232/ 0فوي .ورل التصوريح البيت منسيب لم ايية بون أبوي سوفيان (1)

   2/38.رل ا .ميني ي , 3/051يأيضح المسالك 
  2/830التيضيح  (2)



 

82 

 

 :يما فصا بالنداأ قيله -
َفا َّ َك بَّ بََّءير  مَّنلعِا َلَك معن لدع فعي َسَلرا   يع ياع َتهلََّكة  يالخَّ  (0) َت ءع

 قيله: ىيما فصا بف ا ملا -
 (2) لدبران أ  عسفيا الكفاراا   أ  تراه  ا رضين حلياً ب

الوا  هوي  (ا رضوين)الا  هي مضاف يبوين قيلوه:  (بأ )بين قيله:  (تراه )صا بليله:حيث ف
   (3)مضاف إليه

 يما فصا بمف يا  ءله قيله:
ِا َعبَّيِس  رنَأًة َيقنتع الَهياد   َأَ. ُّ كَأْنهَّ َرءَّ دَّ ءَّ مَّ ايع

 (4) 
بليلووه: "ءوورأة" يهووي  (يقووت)يبووين المضوواف إليووه يهووي  (م ووايد)فصووا بووين المضوواف يهووي حيووث 

منصيب على المف يلية
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   2/081يب  نسبة في .رل ا .ميني   522/ 2البيت لبءير بن زهير في همع الهيامع  (0)
قاا ال يني:   528/ 2همع الهيامع ي , 2/089.رل ا .ميني ي  ,238/ 2صريح البيت ب  نسبة .رل الت (2)

   ل  أقف على اس  قا له
   2/830التيضيح (3)
 , 0/238.رل التصريحي  ,2/089ي ني.رل ا .مي  ,322/ 4البيت ب  نسبة في الملتضب  (4)
   قاا ال يني: ل  أقف على اس  قا له  529/ 2الهمعي 
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 المبحث الثالث : التأويل عند المرادي

 :يفيه
 م نى التأييا يمصنفاته أياًل: 

 
 التأييا النحي  يآراأ النحاة  ثانيًا:

 
 التأييا النحي  عند المراد   ثالثًا:
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 :: معنى التأويل ومصنفاتهأولا 
 ,مت ووددة يدالالت متنيعووة تختلوووف بوواخت ف اسوووتخدامها يإن للفظووة التأييووا م وووان

يووووواع :ري  قووووواا ت وووووالىن الكوووووآيقووووود يرد اكرهوووووا فوووووي اللووووور  ووووونن َتأنيع وووووَك مع َتبعيوووووَك َربُّوووووَك َييََّ لرمَّ َيَكوووووَالعَك َيءن
يثع  ََحادع ا ن

َ  :  يفي قيله ت الى(2)يالملصيد ت بير يتفسير الردية (1) يلَوهَّ َيوين يَن إعاْل َتأنيع َهوان َيننظَّورَّ
ووووواَّ قَووووودن َءووووواَأتن  ووووونن َقبن يَن َنسَّووووويهَّ مع يلَّوووووهَّ َيلَّوووووياَّ الْووووواع ووووواَّ َربرَنوووووا بعوووووالنَح ر َيوووووأنتعي َتأنيع بم نوووووى ال اقبوووووة   (3)رَّسَّ

وواَّ قَوودن َءَ َلهَووا َربرووي َحل ووا :يفووي قيلووه ت ووالى (4)اآيالموو وونن َقبن َيوواَ  مع دن يوواَّ رَّ َيقَوواَا َيووا َأَبووتع َهووَاا َتأنيع
(5) 

َزَقانعووهع إعاْل  :آخووور  يقووواا ت ووالى فووي ميضووع (6)بم نووى تحلوو  الرديووا َنْبأنتَّكََّموووا اَل َيأنتعيكََّمووا َطَ وواِ  تَّرن
ووَا َأنن َيأنتعَيكََّمووا يلعووهع َقبن بعَتأنيع

لَووو َّ :  يفووي قيلووه ت ووالى (8)أصووناف الط ووا  قبوووا إتيانووه :أ  (7) َيَمووا َي ن
يَلهَّ إعاْل الْلهَّ  َتأنيع

  (11)تفسير ما يديا إليه :أ  (9)
تفسووير  :موون حوود يم نووى فيوور  المفسوورين أنووه يللتأييووا فووي مصوونفات ال لموواأ أكثوور

  (11)  يبيان م ناه سياأ ياف  ظاهره أي خالفهالك 
رد الظواهر إلوى موا آا إليوه فوي دعوي  الموتكل  : هنّ أا الفلهاأ يا صيليين فيرين أمّ 

  (12)أي حما اللفظ على غير مدليله الظاهر منه مع احتماله له بدليا ي ضده 
التودبير  ءمع م اني ألفواظ أ.وكلت بلفوظ ياحود ال إ.وكاا فيوه يمنهوا: يفي اللاة هي

  (13)رهره يفسّ ره يقدّ فدبّ  :ا الك  يالتلدير يالت بير, فأيْ 
 
 
 

                                                 

  1/02ييسف  (0)
  028/ 9 , لللرطبيالءامع  حكا  اللرآن( 2)
  53/8ا عراف (3)
  2/202الءامع  حكا  اللرآن  (4)
  011/03ييسف  (5)
  9/214الءامع  حكا  اللرآن  (1)
  32/02( ييسف 2)
  9/089,0981 الءامع  حكا  اللرآن (8)
  2/3ا عمران آ( 9)
  4/05الءامع  حكا  اللرآن  (01)
  0/02 , للاهبيرين( التفسير يالمفس00)
  0/500 بي الم الي ,رهان في أصيا الفلهب( ال02)
  05/458 (أيا) مادة , لألزهر ( تهايب اللاة03)
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 ثانيا: التأويل النحوي وآراء النحاة:
إنموا  " :فوي التأييوا النحوي , فلود نلوا عنوه قيلوه أبوي حيوانمواهب سوييطي ال اهب
طا فوة  ادة على .يأ ث  ءواأ .ويأ يخوالف الءوادة فيَّتَوأيا, أموا إاا كوان لاوةءيسية إاا كانت ال

  ييور  "أن عود  التلودير أيلوى مون اللءويأ إلوى التلودير (0)من ال رب ل  تتكل  إال بها ف  تأييا" 
مووع ضووريرة أن يكووين الملوودر موون لفووظ الموواكير مووا أمكوون, فووان منووع موون تلوودير الموواكير مووانع 

َخالَفة ا ملتا أمكن لبناي تلليله منيَ "  ابن ه.ا  قاايقد  (2)م ني  أي صناعي قدر ماال مانع له"
ا   (3)"اَ صن

يوور  ليووث قهيوور أن التأييووا النحووي  ينوودرج تحووت م نووى الرءوويع يالتوودبير يالتلوودير ي 
ا إلى أساسه ا يا من غير زيادة أي حواف أي تلودي  أي توأخير أي تودبير حتوى فهي إرءاع النّ 

  (4)يطاب  اللاعدة النحيية, يما ت ارفت عليه ال رب 
ليحيوودة التووي لءووأ إليهووا النحوواة للتيفيوو  بووين اللياعوود "يقوود يصووف التأييووا باليسوويلة ا

أما ما ال ينتسب ,المنسيبة في اليقت نفسه الى عصر االست.هاد  يبين النصيا المخالفة لها
إلى عصر االست.هاد من هاه النصيا فلد كان الرفر هي السمة البارزة إلى تيضيح ميقف 

  يي رفوه تموا  حسوان (5)"ط ل )ال.وايا( يكوان الت بيور عون هواا الميقوف يتخوا اصو,النحاة منوه 
بأنووه التخووريج بيءووه موون يءوويه الوورد إلووى أصووا يضووع الءملووة, فلوود يكووين التخووريج بياسووطة اللوويا 
بالحواف أي الزيووادة أي الفصوا أي اإلضوومار أي التلودير يالتووأخير أي التضومين أي بتفضوويا أصووا 

  (1)على أصا أي قياس على قياس
ف الك   عن ظاهره إلى يءويه خفيوة تحتواج لتلودير "صر :أنه أما محمد عيد فير  

النحاة قد أيليا الك   يحرفيه  نّ ا  يتدبر يتبيين المسيغات التي يلءأ إليها النحييين إلى تأييا, ي 
  (2)"لكي يياف  قيانين النحي يأحكامه عن ظاهره

يءووود فوووي النحوووي نتيءوووة عووواملين  أحووودهما حووودد قووود ييووواكر محمووود عيووود أن التأييوووا 
يال اموا الثواني: فهوي الءهود  ال اما ا يا: فهي أصيا النحوي, يالثاني سار فيه يأيغا: يءهته,

فالسوووبب فوووي يءووويد التأييوووا فوووي النحوووي نظريوووات أصووويا النحوووي مثوووا: ال اموووا  الووواهني ال ميووو  
                                                 

  058 قترالاال( 0)
  0/341 , للسبكي( ا .باه يالنظا ر2)
   0/812( الماني 3)
  04 ا نصار , لليث قهير ( التأييا عند ابن ه.ا 4)
  230  لي أبي المكار , ل( أصيا التفكير النحي 5)
  045لتما  حسان , ( ا صيا1)
  052 , لمحمد عيد( أصيا النحي ال ربي2)
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يالم ميا, يال لة يالم ليا, ياللياس  يقد نما النظر ال للي يأبدع فيه حتى يصا به إلى درءة 
لاوواز  يي.ووير إلووى أن أسووبابه المبا.وورة هووي ا صوويا النحييووة حيووث اعتصوور النحوواة الت ميووة ياإل

  (0)النصيا اللايية اعتصارًا لتتياف  مع تلك ا صيا"
ما سب  اكوره أن التأييوا ال يتءلوى فوي قويا ال ورب أي فوي أ  نوا إال ميتبين لنا 

يووه اللريحووة ال ربيوووة أي عمووا ت ارفووت عل ,إاا كووان هوواا الوونا أي اللوويا فيووه خووريج عووون اللاعوودة
موون  سووبباً ن يءوود الخووريج  لءووأيا إليووه إليءوواد المخوورج النحووي  , يلهوواا كووان التأييووا إا صوويلة, فوو

 الخ ف النحي   أسباب
 ثالثا: التأويل النحوي عند المرادي:

مت ووددة كالتلوودير يالحمووا  ممووا سووب  يتبووين لنووا أن النحوواة اسووتخدميا للتأييووا ألفاظوواً 
يغيرها, يقد لءأ النحاة إليه عند تيظيوف موا يخوالف اللاعودة النحييوة, أي  الم نى يالتخريجعلى 

موون أنووياع التأييووا موون حوواف أي زيووادة أي تلوودي  أي تووأخير أي حمووا  فووي إعووراب مووا يحتمووا نيعوواً 
 على الم نى 

, يلكوون مووا تلميحوواً ا صووراحة أي دالووة علووى التأييووا إّموو يقوود اسووت ما المووراد  ألفاظوواً 
لتأييوا فووي ءووياز لالمووراد   هأيرد  ي مون الووك موا ا  أد  إلوى خوو ف نحووي ي التأييوا الوويهمنوا هوو

 أي كسرها, يقد أيرد قيا ال.اعر: (إن)فتح همزة 
َا َسيرداكَّننت أَّر ي   (2)ْنهَّ َعبندَّ النَلَفا يالْلَهازع َّ أإَاا     َزيندا َكَما قعين

المصوودر مرفوويع باالبتووداأ ييووري  بالكسوور علووى عوود  التأييووا يبووالفتح علووى تأييووا أن يم ميليهووا 
 فءاز فيها الفتح على تلديرها مع م ميليها بوالمفرد, يأموا الكسور فتلوديرها موع (3)يالخبر محايف

  (4)م ميليها ءملة في ابتدا ها
ييليا المراد  في مسألة امتناع تلدي  م ميا خبر كان يأخياتها على اسمها:" إن 

  (كوان ط اموك زيود آكو ً )خياتها" فو  يءويز هاا ماهب البصريين, يال اما هنا هي "كان يأ
            أي (كووووووان عنووووووودك)نحووووووي أي مءووووووريراً   نووووووه لوووووويس بظوووووورف يال مءوووووورير, فووووووإن كوووووووان ظرفوووووواً 

                                                 

  012-010( أصيا النحي ال ربي 0)
, يالءنى الداني 328/ 0, يأيضح المسالك 2/350, يالملتضب 044/ 3( البيت ب  نسبة في الكتاب 2)

  0/312ني , .رل ا .مي 0/351,ي.رل ابن عليا2/399, يالخصا ا328
ال.اهد فيه: ءياز فتح يكسر همزة )إن( ب د )إاا( الفءا ية, فالفتح على تلديرها مع م ميليها بالمفرد, يالكسر 

 على تلديرها ءملة 
   0/522( التيضيح 3)
   0/522(التيضيح, الحا.ية 4)
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ن الكوويفيين يءيووزين إءوواز للتيسووع فووي الظوورف يالمءوورير ييضوويف  (قا موواً  فووي الوودار زيوود)
 ينحيه, ياحتءيا بليا ال.اعر: (آك ً  ك زيدِ ط امَ كان )

 (0) ادَ يْ عَ  ةَّ يْ طع عَ  اه ن إيْ  بما كانَ    هع ييتع بَّ  اَ ين حَ  ينَ اءَّ دْ هَ  اَّ نافع قَ 
يهي م ميا الخبر  يهاا ينحيه متأيا عند البصريين, يقد أ.ار إلى  (كان إياه ) ءازيافأ

تأييله بليله: "إاا يقع .يأ ميه  ءياز ما من ناه كالبيت المتلد , فاني في ال اما ضمير .أن 
 اً في البيت ضمير .أن منيي (كان)م ميا, يالءملة ب ده خبر, فيكين اس  يحيا بينه يبين ال

ياه )خبره,  (دعيّ )مبتدأ ي (يعطية)   يياف  ب ر (كان)يالءملة خبر  (دعيّ )م ميا  (يا 
كان )البصريين على ءياز إي أ الم ميا هاه ا ف اا إن تلد  الخبر على االس  نحي: 

  (2)(ط امك آك  زيد
يليس بظرف يال ءار  (إياه )ي المسألة أنه تلد  م ميا خبر كانييءه الخ ف ف

بتلدير ضمير ال.أن يتلديره ه لي يمءرير على رأ  الكيفيين , يقد منع البصريين الك فأيّ 
   (هي)

ا.ترط ل ملها أن ت ما في  :"س(لي)ال املة عما  (ال) ييليا المراد  في مسألة
ه  إعمالها, يقد أءاز ب ر النحاة إعمالها في الم رفة للمبرد يمن يافله في من  النكرات خ فاً 

 كليا الناباة الء د :
يا يا   َيَحْلتن َسَياَد النَللنبع اَل َأَنا َباغع برَها مََّتَراخع يناَها ياََل َعنن حَّ سع

(3) 
يتووأيا  (4)"فظوواهره أنووه أعملهووا فووي الم رفووة, يأءوواز فووي التسووهيا الليوواس عليووه, يأءووازه ابوون ءنووي

 بتأيي ت منها: البيت ينالمان 
  
 

                                                 

 ينصه:012( البيت للفرزد  في دييانه 0)
ه      َحا.ع  لما                        قنافا َدْرامَّيَن َخلنَف ءع

, ي.وووورل  0/280,ي.وووورل ابوووون عليووووا0/244يأيضووووح المسووووالك  ,0/413.وووورل الكافيووووة ي ,4/010يالملتضووووب 
 , 9/221خزانة ا دب , ي 0/432,يالهمع 0/242ي.رل التصريح  ,0/238اال.ميني

 (عويد)يهوي ءملوة موع توأخير الخبور ,  (عطيوة)علوى اسومها (إيواه ) كوانقود  ال.واعر م مويا خبور ال.اهد فيوه: 
   هاا ما أءازه الكيفيين, يمن ه البصريين عن االس  أيضاً 

  511-499 /0التيضيح (2)
 ,0/301يالماني  ,0/293يالءنى الداني  ,0/441,ي.رل الكافية 081البيت للناباة الء د  في دييانه  (3)

     3/331نة يالخزا ,0/212ي.رل التصريح  ,0/215ي.رل ا .ميني  ,0/305ي.رل ابن عليا 
 ( في قيله "ال أنا باغيًا" أنا)حيث أعما ال النافية عما ليس مع أن اسمها م رفة يهي ال.اهد فيه: 

  500/ 0( التيضيح4)
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نما هي نا ب فاعا بف ا محايف يأصا الكو   علوى  لوو)ال(ليس اسما  (أنا)أن قيله:  - أ يا 
علوى  منصويباً  يكوين حين وا   فلما حاف الف ا برز الضمير يباغياً (  ال أر  باغياً )هاا: 

 الحاا من الضمير 
ال أنووا أر  )محووايف, يالتلوودير  حوواا موون فاعووا ف ووا (باغيوواً )مبتوودأ يقيلووه  (أنووا)أن يكووين  -ب  

يءملوووة الف وووا المحوووايف موووع فاعلوووه فوووي محوووا رفوووع خبووور المبتووودأ, ييكوووين قووود اسوووتانى ( باغيووواً 
  (1)عن ال اما فيه الا  هي الف ا المحايف (باغياً )بالم ميا يهي الحاا 

تووردد رأ   .ووميني فووي .وورحه: "بوون مالووك فووي التسووهيا, كمووا قوواا ا يآخوورين أءووازيا الووك موونه  ا
لنواظ  فووي هوواا البيووت, فأءوواز فوي .وورل التسووهيا الليوواس عليووه, يتأيلوه فووي .وورل الكافيووة, فلوواا: ا

ال أر  )علووى الحوواا تلووديره:  (باغيووا)مرفوويع ف ووا مضوومر ناصووب  (أنووا)يمكوون عنوود  أن يء ووا 
مبتودأ, يالف وا الملودر  (أنوا), فلما أضمر الف ا بورز الضومير يانفصوا, ييءويز أن يء وا (باغياً 

علووى الحوواا, ييكووين هوواا موون بوواب االسووتاناأ بووالم ميا عوون ال امووا  (باغيوواً ) ناصووباً  ب ووده خبووراً 
, أ : أ : حكمووك لووك مسوومطاً (2)"  منهووا قوويله : "حكمووك مسوومطاً ,لداللتووه عليووه, ينظووا ره كثيوورة

بالك  (باغياً )عن عامله مع كينه غير ف ا, فأن ي اما  يهي حاا مانياً ( مسمطاً ), فء ا مثبتاً 
ب.ووورط  (لوويس)ت مووا عموووا  (ال) ييءووه الخووو ف فووي المسوووألة أنّ   (3) "أحوو  يأيلوووى يعاملووه ف وووا
   (4) تنكير اسمها

"إاا يرد موا يويه  اإللاواأ : اا تلودمت علوى منصويبهاإييليا المراد  في بواب ظون 
 يءب عند من منع إلااأه تأييله على أحد تأييلين:( ظننت زيد قا  )للمتلد  نحي: 

فيكين هي المف يا ا يا يالءملة ب ده هي المف يا الثاني يعلى هواا ا يا: نية ضمير ال.أن 
 على عمله  يكين الف ا باقياً 

يالثوواني: نيووة ال  االبتووداأ الم للووة, ييكووين التلوودير: "ظننووت لزيوود قووا  ", يالف ووا علووى هوواا م لوو , 
 يعلى هاا حما سيبييه قيله:

عَّ بع تن تَ سن مَّ   ِ نري الحع إع  ااَّ خَ ا ع يَ   ب  اصع نَ     ين  َ بع   َّ هَّ دَ  ن بَ  تَّ رن بع اَ فَ 
(5) 

                                                 

  500/ 0التيضيححا.ية ( 0)
  ءمهووورة خوووا حلوووك مسووومطا أ  سوووه  :اا أبوووي بكووورقووو  احوووتك  يخوووا حكموووك :أ ,  يووراد بوووه حكموووك مرسووو ً  ( 2)

    02/243يب اللاة مادة )سمط( , يتها0/324ا مثاا
  0/211( .رل ا .ميني 3)
  0/440.رل الكافية, البن مالك (  4)
البووون  ,يالمصوونف ,3/201يال لوود الفريووود  ,0/534( البيووت  بوووي اديووب الهوووالي فووي ءمهووورة أ.وو ار ال ووورب 5)

,ي.وورل 0/101ان الحماسووةي   يبوو  نسووبة فووي .وورل ديوو0/421يخزانووة االدب  ,0/315, يالمانووي  0/322ءنووي
 =0/553, يالهمع 0/321التصريح 
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ب   االبتداأ المضمرة, يا صا  (إخاا)"حيث عل  الف ا (1)(ني ل ح إ)بالكسر على تلدير: 
يبلي الكسر ب د حافها كما كان مع يءيدها  (إخاا), فحافت ال   ب د ما عللت(ح  ني ل)إ

  (3)حتج إلى تأييا الك"يمن أءاز إلااأ المتلد  ل  ي (2)فهي مما نسخ لفظه يبلي حكمه" 
في .رل التسهيا: يتلدير ضمير ال.أن أي ال   الم للة في نحي:  ابن مالك قاا

حما ما  (متى ظننت زيد قا  )يمن منع اإللااأ في نحي:  أيلى من اإللااأ (ظننت زيد قا  )
 كليله: أيه  الك على أحد التأييلين أيضاَّ 

لَّلعيك  (4)ا دبَّ  مع كَّ الّ.يمةع  تَّ ين أَ رَ ي نر أ  ااك أَّدربنتَّ حتى صار من خَّ
بنصووب  (رأيووت موو ك ال.وويمة ا دبووا) نووه لووي أعملووه للوواا  مووع تلدمووه ( رأيووت)الظوواهر أنووه ألاووىف
ياإللااأ  ,يلكنه رف هما فلاا الكيفيين: هي على اإللااأ ,على أنهما مف يالن (ا دب)ي (م ك)

يين: ليس كالك, با هي من باب الت لي  يال  يقاا البصر   مع التلد  ءيازه مع التيسط يالتأخر
  (5)(م ك)االبتداأ ملدرة الدخيا على 

يءويز الت ليو  علوى أن يَّننوَي  ال  االبتوداأ, أي  قاا ابن مالوك فوي .ورحه للكافيوة :"
: ري  هواا ال.وو ر مرفوويع ال ينووي يقود قوواا عنوه "الءملوة مف ووياًل ثانًيووا يَّننوَي  ضوومير ال.وأن يتء ووا

  (6)", ييقع في الحماسة منصيب اللافيةيرده ال.رالاللافية كما أ
 
 
 
 

                                                                                                                                        

خواا أنوي الحو " , يا صوا أنووي  =يال.واهد فيوه: حيوث علو  الف وا )إخوواا( بو   االبتوداأ المضومرة فوي قيلووه: "يا 
الح , فحافت ال   ب د ما عللت )إخاا(" يبلي الكسور ب ود حوافها كموا كوان موع يءيدهوا فهوي مموا نسوخ لفظوه 

 يبلي حكمه 
  0/511( التيضيح0)
    511/ 0( التيضيح, الحا.ية2)
   0/511( التيضيح3)
  يب  نسبة في 0/325, ي.رل التصريح 0/815( البيت منسيب لب ر الفزارين في .رل دييان الحماسة 4)

, يالهمع 0/312, ي.رل ا .ميني 2/49, ي.رل ابن عليا 2/51, يأيضح المسالك 2/558.رل الكافية 
  9/039, يخزانة ا دب 0/552

ال.اهد فيه: حيث ألاى عما )رأيت( مع تلدمه في قيله "رأيت م ك ال.يمة ا دب", يلي أعمله للاا: "رأيت 
 م ك ال.يمة ا دبا" بنصب )م ك( ي)ا دبا( على أنهما مف يالن لو)رأيت( 

  0/512(التيضيح, الحا.ية 5)
  2/192( .رل الكافية ال.افية1)
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ووود النَبصووورعيين  :يلووويا السوووييطيي  نن وووا فَوووَ  يءووويز فعيوووهع اإللاووواأ عع "أموووا إعاا تصووودر النفع ن
ننده أحسن" (1)َيءيزهَّ النكَّيفعيُّيَن يا خف  َيَأَءاَزهَّ ابنن الطراية إعاْل َأن اإلعماا عع

. 
للخوو ف بووين النحوواة لتطوورد اللاعوودة  نحووي  ميوودانال التأييوواممووا سووب  يتبووين لنووا ان 

 عل    أالنحيية كما أيرده المراد  في .رحه ياهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  0/552( الهمع 0)
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 عند المرادي اختالف الروايات في الشاهدالمبحث الرابع: 
 

 :وفيه
 

 ت دد الريايات   أياًل:
 

 أسباب ت دد الريايات في ال.اهد النحي  ثانيًا: 
 

 دد الريايات عند المراد  ت  ثالثًا:
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 تعدد الروايات:: أولا 
من مصادر التللي عون ال ورب يهوي التوي ت تمود علوى ا خبوار  الرياية مصدراً  دت 

  قووووواا السووووييطي:  " ياالعتموووواد علوووووى مووووا رياه الثلوووواة عووووونه  (1)المنليلووووة يا .وووو ار المحفيظووووة 
"يال.و ر سوبيله أن يحكوى    يقود قواا فوي الريايوة أيضواً (2)با سوانيد الم تبورة مون نثوره  ينظمهو " 

  (3)عن ا  مة كما تحكى اللاة, يال تبطا رياية ا  مة بالتظني يالحدس"
يقد اختلف البصريين يالكيفيين في رياية ال. ر, فلود ا.وتهر البصوريين بوالتحر  

صوووً  ,يبنووي عليوووه فلووود تيسوو يا فوووي أخووا الموووري  يء لوويه أ,يلووو  يكوون الكيفيوووين كووالك يالضووبط, 
  (4)في الفصا ا يا تبين الككما اللياعد 

خضو ت فيهوا ريايوة ال.و ر لظوريف  إا ,فلت دد رياية ال.اهد النحي  أسوباب كثيورة
كموا اكور ابون سو   فوي طبلاتوه: "فلموا كثور اإلسو   يءواأت  ,ء لتها تتس  ب د  الدقة في النلوا

يليا إلى دييان مدين يال كتواب دَّ فل  يَ  ,ة ال. رالفتيل ياطمأنت ال رب في ا مصار راء يا رياي
مكتوويب, يألفوويا الووك يقوود هلووك موون ال وورب موون هلووك بووالميت ياللتووا فحفظوويا أقووا الووك, ياهووب 

فلما راء وت  ":  يهنالك أسباب تت ل  بال اما االءتماعي كما قاا ابن س  (5)عليه  منه كثير"
يموا اهوب مون  ,ر ال .وا ر .و ر .و را ه ال رب رياية ال.و ر ياكور أيامهوا يمآثرهوا اسوتلا ب و

فأراديا أن يلحليا بمن له اليقا ع يا . ار فلاليا  كان قي  قلت يقا  ه  يأ. اره   ,اكر يقا  ه 
  (6)ث  كان الرياة ب د فزاديا في ا . ار التي قيلت " ,على ألسنة . را ه 

 أسباب تعدد الروايات في الشاهد النحوي: :ثانياا 
 هد النحوي  بمسوببات ت ودد الريايوة يالورياة حتوى أصوبح النحواة عوام ً يقد تأثر ال.وا

مووون عياموووا التحريوووف فوووي ال.ووو ر ال ربوووي يقووود اكووور ريوووار السوووياد أسوووباب ت ووودد ريايوووة ال.ووواهد 
 , منها:(7)النحي 
 أسباب ترجع للهجات: -0

 وابيا  ددت لهءاته  يدرءة فصواحتها, فت, ل  يكن ال. راأ من قبيلة ياحدة  عندما
لهءووات اللبا ووا الم ريفوة بالضوو ف  فلوود حكووى ا صووم ي بلهءوة موون خا الووا  تكلوو  علوى ال.وو

                                                 

 .0/00رالعرب,للقرش جوهرةأشعا(1)
  011اإلقتراح (2)
 .2/281الوزهر (3)
 .23انظر:الفصلاألولف أسبابالخالفبينالودرستين(4)
 .1/25طبقاتفحنلالشعراء(5)
 .1/46نفسه(6)
 .21م.الروايةف الشاهدالشعري56,2111مجلةأدآبالبصرة,العدد(7)
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أ : -قاا اات يي  لءلسا ه من أفصح الناس؟ فلا  رءا من السوماط  -رحمه اهلل -"أن م ايية
فلوواا: قووي  تباعووديا عوون فراتيووة ال وورا , يتيووامنيا عوون  -موون الصووف, أي موون أمووا  ما وودة الط ووا 

طَّمانيووة حميوور,  ك.ك.ووة تمووي , يتياسووريا عوون كسكسووة بكوور, لوويس فوويه  غمامووة قضوواعة, يال طَّمن
فلواا لووه م اييوة: موون أيل ووك؟ فلواا: قيمووك يووا أميور الموودمنين, فلواا لووه م اييووة: مون أنووت؟ قوواا: 

  (0)ا صم ي: "يءر  من فصحاأ الناس" رءا من ءر ", قاا
ي ت وودد يقوود يصوولتنا الكثيوور موون ا .وو ار بلهءووات قبا لهووا يكووان لهووا دير ظوواهر فوو 
 ك ب بن س د الاني : كليا (ل او)  يمن هاا أن قبيلة عليا تءر باآلراأ النحيية

َت َءهنَرةً   (2)َلَ ْا َأبي المعانيارع مننَك َقريبَّ   َفلَّلنتَّ ادنعَّ أَّخَر  يارَفعع الْصين
ابن  , ياكره(3)(ل او)به على إفادة الءر ب ال.اهد مست.هداً المراد  يقد اكر 

  (4)عليا
 :تصحيف والتحريفال -2

يمن ا سباب التي أثرت في ت دد رياية ال.اهد النحي  التصحيف يالتحريف, فلد 
كثوور أمووره فووي كتووب النحووييين ياللاووييين علووى حوود سووياأ  يلوويا أحموود عبوود الافووير ال طووار "يهووي 

ييايور أ.وطره, ييالوط فوي نسوبة ال.و ر إلوى  -يريود الءويهر –كثير ما يخطا في رياية ال.و ر 
 , يمن أمثلة الك عند النحاة قيا سال  بن دارة:(5)أصحابه"

 (1)اتَ  ن ءَّ  ا َ عَ  تَ للن وووالا  طَ  أنتَ   َيا أبنءر بَن َأبنءر َيا أننتا
   
   

                                                 

   2/414, البن قتيبة الدينير يغريب الحديث ,01/214 مي ( المفصا في تاريخ ال رب االس0)
/ , يسور صووناعة 2, ي.ورل أبيووات سويبييه 91 , لألصوم يالبيوت لك وب بون سوو د الانوي  فوي ا صووم يات (2)

,ي.ووووورل 521, يمانوووووي اللبيوووووب031ال موووووات   يبووووو  نسوووووبة فوووووي421/ 01يخزانوووووة ا دب 19 ,412اإلعوووووراب 
  452/ 2يهمع الهيامع  ,0/291التصريح 

 على لاة عََّلينا   في قيله: "ل ّا أبي المايار" )ل ّا( لفظ )أبي(وفيه: حيث ءّر ب دالّ.اه
  0/584( الءنى الداني3)
 3/4( .رل ابن عليا 4)
  2/301( صبح ا ع.ى 5)
        , يلسووووال  بوووون دارة فووووي خزانووووة ا دب2/212, .وووورل التصووووريح201البيووووت لألحوووويا فووووي ملحوووو  دييانووووه  (1)
       , يالملووورب 3/02, ي.ووورل ا .وووميني 8/ 4, يأيضوووح المسوووالك 511/ 0يبووو  نسوووبة فوووي اإلنصووواف  ,042 /2
  45/ 2, يهمع الهيامع 021/ 0

ا يلى مبتدأ, يالثانية  (أنت)للتنبيه, ي (يا)يقيا: إن  ,حيث ناد  الضمير الا  في ميضع الرفع ال.اهد فيه:
   إان تيكيد, يالميصيا خبر, يال .اهد فيه



 

94 

 

"يقد  :يليا الباداد  فيهي  (1)يقد است.هد المراد  بلفظ البيت على نداأ الضمير
  (2)( مر بن ياقع يا أنتايا  )ف البيت ا يا على يءيه يصيابه:رر حَّ 

 :تحريف الشواهد بسبب الصراع بين النحاة -3
فلوووود اضووووطر النحووووي  إلووووى تحريووووف ا بيووووات ال.وووو رية بوووودافع الصووووراع الوووودا ر بووووين 

  فلود تءلوى (3)لواكر أسوباب الخو ف بوين المدرسوتينالمدرستين البصورة يالكيفوة, يلسونا بم ورر 
  دفووع النحوواة  ن الوواة اهد النحييووي الخوو ف بصوويرته كمووا اكرنووا ممووا أضووفى بظ لووه علووى ال.وو

لاعودة, يلوالك أمثلوة كثيورة فلود است.وهد سويبييه الال أصوا لوه, يأن يحرفويه إلثبوات  يصن يا .و راً 
 بليا ال.اعر :
حن ووووووووو.ِر َفَأسن وووووووا بووووووو ايَ  إّننوووووم  (4)ديدا وووووووووووبااع َياَل الحَ وووووووونا بالءع وووووووووَفَلسن   ءع

الك ابن يرد على  (6)يابن ه.ا  (5)يقد تب ه في الك المبرد ,على المحا(حديدا ال)بنصب لفظ  
إنما قاله ال.اعر علوى الخفور يال.و ر كلوه مخفوير فموا كوان :"بليله  عبد ربه في ال لد الفريد

  (7)يضطره أن ينصب هاا البيت ييحتاا على إعرابه بهاه الحيلة الض يفة"
 :الرواة الموضوعة والمحرفة من نقلالشواهد  -4

 يدسيها على ا  مة فاحتءيا  بها ظناً  "يضع الميلدين أ. اراً  :يليا السييطي
 : منهاً  ن بيتاً يأنها لل رب ياكر أن في كتاب سيبييه منها خمس

 (8)بياناووووووووووظبه وووووووووووأ.ارين ووووووووووويمنخ  يناناوووووووووونف يال نها ا وووووورف مووووووووووعأ

                                                 

  2/0153( التيضيح 0)
  2/041( خزانة ا دب 2)
  23( أنظر أسباب الخ ف3)
, 0/099, ي.ووووورل أبيوووووات سووووويبييه 0/12, يالكتووووواب 0/010( البيووووت منسووووويب ل ليبوووووة ا سووووود  فوووووي الءموووووا4)

, 4/002, يالملتضووووب 1/222, يال لوووود الفريوووود 011/ 0  يبوووو  نسووووبة فووووي ال.وووو ر يال.وووو راأ 220ياإلنصوووواف 
  4/015زانة , يالخ0/120يالماني 

الّ.ووواهد فيوووه: حيوووث عطوووف علوووى خبووور لووويس المءووورير بالّنصوووب فوووي قيلوووه: "يال الحديووودا", يهووواا ال طوووف علوووى 
 الميضع 

  2/338( الملتضب, للمبرد 5)
  3/085, يأيضح المسالك, البن ه.ا 120( ماني اللبيب, البن ه.ا  1)
  4/32( ال لد الفريد2)
, يالخزانوة 0/023كتاب ال.و ر  ي , 018نسيب إلى رءا من بني ضبة( البيت أن.ده أبي زيد في نيادره يم8)
, ي.ووووورل 0/20, ي.ووووورل ابووووون عليوووووا0/88, يعلوووووا التثنيوووووة0/250  يبووووو  نسوووووبة فوووووي عمووووودة الكتووووواب 2/452

  080/ 0, يهمع الهيامع 18/ 0, ي.رل ا .ميني 0/29التصريح
 للياس كسرها ال.اهد فيه: قيله "يال ينانا" حيث فتح ال.اعر فيه نين التثنية يا
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  (1)"سباب الحاملة على الك :نصرة رأ  اهب إليه يتيءيه كلمة صدرت منهيمن ا 
يترييه على مااهبها مما يياف  ," الرياة قد تاير البيت على لاتها : بن يالداقاا  

لاة ال.اعر ييخالفهوا يلوالك كثورت الريايوات فوي ال.واهد الياحود أال تور  أن سويبييه قود يست.وهد 
نمووا ,ببيووت ياحوود ليءوويه .ووتى ن لاووة الووراي  موون    اتهووالالووك علووى حسووب مووا غيرتووه ال وورب ب يا 

  (2)ال رب .اهد كما أن قيا ال.اعر .اهد إاا كانا فصيحين " 
 :(3)الليا ما أءملته فاطمة حامد فلد أرء ت أسباب الخ ف إلي  ةيخ ص
 تايير ال. راأ أنفسه  لب ر ما يليلين من ال. ر   -0
 من ال. ر  تايير الرياة لب ر ما يريين -2
 تايير النحاة أنفسه  لب ر ال.ياهد   -3
 :يدتعدد الروايات عند المرا: ثالثاا 

يما كان المراد  عن ,من أسباب الخ ف النحي   كما رأينا أن ت دد الرياية سببِ 
أد  إلوووى  فمووون المنطلوووي أن نءووود ت ووودد الريايوووة سوووبباً  ,ه .وووارل لأللفيوووةّنوووأالسووويما  ,النحووواة بب يووود

علوووى عووود  ءوووياز حووواف است.وووهد , فلووود موووا كوووان ي.وووير إلوووى الوووك  يغالبووواً  ,لنحووواةالخووو ف بوووين ا
 بليا ال.اعر : (4)إال في ال. رالضمير المتصا 

 (5) يال أرَر أبَلَا إبلاَلها                             
 (أبللت إبلالها:)حيث حاف تاأ التأنيث من الف ا المسند الى ضمير المدنث يقد ري  ال.اهد

   ال.اهد حينها  فين د
ن.ده أ"هاه الرياية من إص ل ب ر الرياة يالا  :افي في .رل البيت يليا السير 

عنه الضريرة لءياز كينها لاة  كيسانيقد نفى ابن  (6")الرياة هي الميءيد في الكتب اللديمة 
                                                 

  002( االقترال0)
  55( االنتصار لسيبييه على المبرد, للتميمي 2)
  005-003( أسس الترءيح في كتب الخ ف النحي  3)
  0/393( التيضيح4)
 ( البيت منسيب ل امر بن ءيين الطا ي, يصدره:5)

َقها                                                       ف  مَّزنِة َيَدَقتن َيدن
, يالكاموووا فوووي اللاوووة 0/412, ي.ووورل التصوووريح2/403, يا صووويا فوووي النحوووي البووون السوووراج2/41فوووي الكتووواب

, 0/11, يالبلاوة0/248, يالمفصوا 2/403  يبو  نسوبة فوي الخصوا ا0/84, يسر الفصواحة2/212يا دب
  0/811, يالماني2/95, يأيضح المسالك2/591, يالتيضيح2/225, ياللمحة2/591ي.رل الكافية

ال.اهد فيه: قيله: "يال أرر أبلا إبلالها" ياللياس: "أبللت إبلالها     "  ّن الف ا مسند إلوى ضومير عا ود علوى 
 ا رر, يهي مدنث مءاز , فحافت التاأ للضريرة 

   0/393( .رل ابيات سيبييه, للسيرافي 1)
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كين يليس بضريرة لتمكنه من أن يَقاَا ": في الماني نلا عنهفلد يخالفه ابن ه.ا   ال.اعر
      يرد بأنا ال نسل  إن هاا ال.اعر ممن لاته تخفيف الهمزة بنلا أي  ,أبللت إبلالها بالنلا

  (1)غيره "
ك ما أيرده من الفيقد صرل المراد  بب ر ال.ياهد التي اكرت بأيءه مت ددة 

م نى ب (اي)ي ربها إعراب  َمنن  ال رب معنَ ن أالطا ية أنها مبنية ي (اي)في اللاة الم.هيرة في
 صاحب فلد أ.ار أن .اهده ري  باليءهين قيا ال.اعر :

نَدَه ن ما كَفانعَيا                                بعَي من ا  عع  (2) فَحسن
بالياأ نيابة عن  يتبين لنا الخ ف في رياية اليءهين: أحدهما بالياأ فيكين م رباً 

 (اي)ماأ الستة, يالثاني بالياي التي هي من ا س (صاحب)بم نى ( ا   )الكسرة, كإعراب
 على السكين  فيكين مبنياً 

يءووب فووتح الحوواأ إا يلوويا فووي  (اا) بّ مووا اكووره  إاا يقووع ب وود َحوو يموون الووك أيضوواً 
و(اا)الحواأ إاا أفوردت مون   ُّ ر َضوثَّوكَ  :المسألة  زيود" بنلوا حركوة ال وين إلوى الفواأ,  بَ , فيلواا: "حَّ

 يالفتح ءا ز, يباليءهين ين.د قيله:
يَن تَّلنَتاَّ                        ْب بعَها َملنتَّيَلًة حع  (3)َيحَّ

  (4), ف  يءيز إال الفتح " (اا)يأما مع 
 ايكسرها إاا يق ت ب د إا (أن)ما است.هد على ءياز فتح  يمن الك أيضاً 

 الفءا ية بليا ال.اعر :
 (5) لهاز إاا إّنه عبدَّ الَلَفا يالْ   يكنتَّ َأرنَ  زيدًا كما قيا َسينّداً 

يم ميليها مصدر مرفيع باالبتداأ  (أن)يري  بالكسر على عد  التأييا, يبالفتح على تأييا 
يكسرها فمن كسرها  (أن)يري  بفتح  يالخبر محايف يقد قاا ابن عليا في .رحه للبيت:

                                                 

  2/811( ماني اللبيب, البن ه.ا  ا نصار 0)
  14( سب  تخريءه 2)
 , يصدره:224( البيت منسيب لألخطا في دييانه 3)

َها                               َزاءع : اقنتَّلَّيَها َعنكَّ َّ بعمع  َفلَّلنتَّ
, يسر 0/33, ياص ل المنط , البن السكيت 0/41, ي.رل الم للات السبع0/34يدييان امرس الليس 

, 2/0008, ي.رل الكافية314, يالمفصا0/001  يب  نسبة في ا صيا في النحي0/053صناعة االعراب
  3/45, يالهمع2/291, ي.رل ا .ميني2/022, ي.رل ابن عليا2/932, يالتيضيح0/421ياللمحة 

ْب(    ّب بها( حيث ءاأ الفاعا غير )اا( فكانت الحاأ مضميمة من )حَّ  يالّ.اهد فيه: قيله: )يحَّ
  2/932(التيضيح4)
  81( سب  تخريءه 5)
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 (1)دأ"مبت ,يمن فتحها ء لها مصدراً (إاا هي عبد اللفا ياللهاز  ) :ء لها ءملة مستأنفة يالتلدير
 المفتيحة  يليا : (أنْ )ال تلاى فهي مثا  (كأنْ  نين)أن تخفيف  المراد  اكر هنفسالباب يفي 
المفتيحة, يقد أطل  ب ضه  اإللااأ عليها ياسمها ( أن)ف  تلاى فهي مثا  (كأنّ ) تخفف "

  يمفرداً  يال يلز  في خبرها أن يكين ءملة با يكين ءملةً  (أن)في الاالب مني  كاس  
 فمثاا كينه ءملة:

 (2)ثدياه حلان كأنن   حرع ييءِه م.ر َّ النْ 
 قيله: يمثاا كينه مفرداً 

كأنن ظبيِة َت نطَّي إلى يارع ع الْسَل ن                        
(3) 

 على رياية الرفع 
في رياية  (يكأن ظبية), (كأن ثدييه حلان)  إلى يع رَّ  أيضاً  يثابتاً  يأ.ار بليله: 

  (4)مه في التسهيا ي. ر باختصاا الك بال. ر"النصب في ك 
   ت دد في قراأات  با هناكيل  تلتصر ت دد الريايات على ال. ر فحسب, 

يمن الك ما أيرده عليه ت دد في ا حكا  النحيية  فت دد الريايات يترتب   اآليات اللرآنية
ن بالفاأ أي الياي ءاز المراد  من أن أداة ال.رط إاا أخات ءيابها ياكر ب ده مضارع ملري 

فيها الءز  يالرفع يالنصب, يليا:" إاا أخات أداة ال.رط ءيابها, ياكر ب ده مضارع ملرين 
 ينصبه على إضمار  ,يرف ه على االست ناف ,على الءياب بالفاأ أي الياي ءاز ءزمه عطفاً 

 
 

                                                 

  0/351ا ( .رل ابن علي0)
, 2/532, ياللمحوووة0/398, يالمفصوووا0/241, يا صووويا فوووي النحوووي2/035بووو  نسوووبة فوووي الكتووواب البيوووت (2)

, ي.وووورل ابوووون 0/319الوووواهب, ي.وووواير 0/314, يأيضووووح المسووووالك0/540, يالتيضوووويح0/525الووووداني ىيالءنوووو
  0/392عليا

ف اسوومها ييقووع خبرهووا ءملووة, "كووأن ثوودياه حلووان" يألاووي عملهووا يحووا ( فووي قيلووه:كووأن)حيووث خففووت ال.وواهد فيووه: 
 يالءملة االسمية خبر  ,, يالضمير لليءه أي للنحر أي لل.أن(كأنه)يأصله 

 صدر البيت: (3)
                                   يييمًا تَّيافينا بيءه  ملْس   

.وكر  فوي , ي رقو  بون علبواأ الي2/034منسويب البون صوري  الي.وكر  فوي الكتواب فهوي البيوتاختلف في نسبة  
,يل لبوووواأ بوووون أرقوووو  الي.ووووكر  فووووي .وووورل 0/014, يلزيوووود بوووون أرقوووو  فووووي اإلنصوووواف0/311.وووورل أبيووووات سوووويبييه

  0/312, يأيضح المسالك222, يالءنى الداني0/491  يب  نسبة في .رل الكافية0/333التصريح
 يحاف اسمها يءاأ خبرها مفردا  "كأنن ظبية( في قيله: "كأن)حيث خففت ال.اهد فيه: 

  0/540التيضيح( 4)
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بنكَّ ن بعهع الْلهَّ َفَيانفع قيله ت الى:  (1), يقرس بالث ثة(أن) فالنصب يري  عن ابن  (2)رَّ يََّحاسع
نما ءاز ب د الءزاأ  ن مضمينه ل  يتحل  يقيعه فأ.به الياقع ب ده الياقع ب د  عباس, يا 

  (3)االستفها "
 

 " يقد اكر في تنبيهات المسألة ما اكره ابن الناظ  من ءياز ا يءه الث ثة
ب ود ءوياب ال.ورط المءوزي   ي.ما المءزي  يغيره, يقيا ال.ارل: إاا كان (من ب د الءزا)قيله: 

فَّيَهووا يوويه  أن الءووز  .وورط فووي ءووياز ا يءووه الث ثووة, يقوود قوورس بالث ثووة قيلووه ت ووالى:  َيا عنن تَّخن
تَّيَها النفََّلَراَأ َفهََّي َخينِر َلكَّ ن َييََّكفررَّ     (4)َيتَّدن

يموون ا بيووات التووي ت ووددت رياياتهووا ياختلووف فووي نسووبته مووا است.ووهد بووه الكيفيووين 
 (كما)يليا المراد : " زع  الفارسي أن أصا  (كيما)ناصبة للف ا حالها حاا  (كما) على كين
 في قيله:

فَّك إما ء تنا فاحبسنه  (5)الهي  حيثَّ تنظر كما َيحسبيا أنّ   يَطرن
 ,فحوووافت اليووواأ ينصوووب بهوووا, ياهوووب المصووونف إلوووى أنهوووا كووواف الت.وووبيه كفوووت بموووا (كيموووا)أ : 

  (6)ك قليا " بت, ياليدخلها م نى الت ليا فنصَ 
وا )َكينَموا(  ," أنكور َالعوك البصوريين :ييليا السوييطي يتوأيليا َموا يرد علوى َأن اَ صن

يَرة َأي النَكاف الءارة كفت بعَما  يَرة",حافت ياده َضرَّ   (7)َيحاف النُّين من النفع نا َضرَّ

                                                 

يرفوع البواأ مون  (فيافور)برفوع الوراأ مون  ي وابَّ يفيافورَّ  قرأ ابون عوامر, يعاصو , يأبوي ء فور, يي لويب (0)
 رن فيافووويقووورأ البووواقين   يالوووك علوووى االسوووت ناف, يالتلووودير: فهوووي يافووور لمووون ي.ووواأ يي ووواب مووون ي.ووواأ (ي ووواب)
انظور اللوراأات يأثرهوا   بال.ورط الياقوع ءيابواً  بنكَّ ن يَّحاسع  على قيله ت الى قبا: بءزمهما, يالك عطفاً ي ابن ي

  2/211في علي  ال ربية
  284/3( سيرة البلرة 2)
  3/0285(التيضيح3)
  220/3سيرة البلرة (4)
  يبوووووو  نسووووووبة فووووووي 91يلءميووووووا بثينووووووة فووووووي دييانووووووه   010البيووووووت ل موووووور بوووووون أبووووووي ربي ووووووة فووووووي دييانووووووه  (5)

/ 0يمانووووي اللبيووووب, 3/0233, يالتيضوووويح483لءنووووى الووووداني ا, ي 3/0535, ي.وووورل الكافيووووة2/429اإلنصوووواف
   3/044يخزانة ا دب, 2/322يهمع الهيامع, 3/085, ي.رل ا .ميني234

 (موا) يءوياز نصوب المضوارع ب ودها علوى تلودير أنّ  (,كيموا)مثوا  (كما)قيله: "كما يحسبيا" مءيأ  :ال.اهد فيه
 زا دة غير كافة 

  3/0233التيضيح  (1)
  2/322يامعهمع اله (2)
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وي : "َ قَواَا النفَ  (1)أنوه قود اختلوف فيوه  فيلويا ينلا ابن ه.ا  في .رل هاا البيت ارعسع
ا  لعيوا َيَموا الكافوة َينصوب  (َكينَما)اَ صن وَي َكواف الْت ن َفحاف النَياأ َيَقاَا ابنن َمالك َهَاا تكّلف با هع

سويد فعوي كعَتابوه  ,فعوي النَم ننوى (كيو)النفع نا بَها ل.بهها ب َأَبوا  َأنّ  (نزهوة ا ديوب)َيزعو  َأبَّوي مََّحْمود ا ن
 الْصَياب فعيهع: ف َهَاا النَبينت َيَأنَعلّي حرْ 

 أّن الهي  حيثَّ تنظرلَكي يحسبيا  إعاا ءع نت فامنح طرف َعينَنينك َغيرَنا
 ير  ريار السياد أن الرياية الصحيحة لهاا البيت يردت بلفظ: 

فَّك إمووووووويطَ   ي َيحسبيا أن الهي  حيثَّ تنظر ووووولك  بسنهوووووو تنا فاحوووووا ءووووورن
فادة من ب ر الريايات التي تتما.ى مع دليا على أن النحاة يحايلين اإليأ.ار إلى أن  الك 
رغ  ما ي تريها من ضريرة أي   ييء لين منها أساسا لبناأ قاعدة ما ,قياعده  الميضيعة

  (2).ايا ما ي تمدين عليه في ب ر ا حيان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  0/235( ماني اللبيب0)
  04الرياية في ال.اهد ال. ر   2100,  51(  مءلة البصرة  ال دد 2)
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 الفصل الثالث
 الخالف بين البصريين والكوفيين

 
 :يشتمل علىو 
 
 األول: المسائل الخالفية بين البصريين والكوفيين التي له فيها رأي.المبحث  -

 .اا الثاني: المسائل الخالفية بين البصريين والكوفيين والتي لم يبد فيها رأيالمبحث  -
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 المبحث األول

 المسائل الخالفية بين البصريين والكوفيين

 .هوالتي أبدى فيها المرادي رأي 

 :هوفي

 أراء المرادي المطلقة في الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين.أولا: 
 

 أراء المرادي المقيدة في الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين.ثانياا: 
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 أراء المرادي المطلقة في الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين :اولا 
لخوو ف بووين البصووريين يالكوويفيين, يقوود اكوور موون مسووا ا اقوود أيرد المووراد  ب ضووا ً 

يووووووين    " أي "موووووواهب ا: "اهووووووب البصووووووريين    ي اهووووووب الكيفكثيوووووورة تبووووووين الووووووك منهوووووو صوووووويااً 
البصوريين    موواهب الكوويفيين" أي "أءوواز الووك الكيفيووين    أءوواز الووك البصووريين" أي ""هووي عنوود 

"هوووي سوووا ا بوووأن يلووويا: البصوووريين    أي عنووود الكووويفيين"  يقووود أبووود  رأيوووه فوووي كثيووور مووون هووواه الم
 الصحيح" أي "يهي الراءح" أي "يالح  الءياز"   

  :مما استطعت جمعه في عشر مسائلأوردت آراءه وقد 
 المسألة   
 مسألة اإلعراب أصا في ا سماأ   .5
  مسألة )ك  يكلتا( مفردا اللفظ مثنيا الم نى  .4
 مسألة لزي  نين اليقاية في أف ا الت ءب   .4
  (الا  يالتي)لنين في تثنية مسألة ت.ديد ا  .3
 مسألة ال اما في المبتدأ   .1
 ب د اللس   لزي  كسر همزة إنْ   .6
 أيلى ال املين بال ما في التنازع   .9
 أصا اال.تلا  الف ا أي مصدره   .1
 ال اما في المستثنى النصب   .7
 تكين البتداأ الااية في الزمان  (معنن )  .51
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 األسماء مسألة اإلعراب أصل في -5
اإلعوراب  فوي مسوألة الموراد  من مسا ا الخ ف بين البصريين يالكيفيين موا اكوره

 فرع في ا ف اا  أصا في ا سماأ
 تفصيل المسألة:
"فلما كان االس  يالف ا .ريكين في قبيا الم اني بصياة ياحدة  :المراد  يليا

 ن م انيه ملصيرة عليه, له ما يانيه عن اإلعراب   .تركا في اإلعراب, لكن االس  ليسا
يفي الف ا  االس  أص ً  يالمضارع قد يانيه عن اإلعراب تلدير اس  مكانه  فلهاا ء ا في

  (1)"المضارع فرعاً 
"اهب الكيفيين إلى أن اإلعراب أصا  ث  اكر يءه الخ ف في المسألة بليله:

لا  أيءب اإلعراب في في ا ف اا كما أنه أصا في ا سماأ  ياستدليا على الك بأن اللبس ا
 ا سماأ ميءيد في ا ف اا في ب ر المياضع نحي: "ال تأكا السمك يت.رب اللبن"  

يالرفع على  (ال)مضمرة, يالءز  على إرادة  (أنوو)ب (يت.رب)يأءاب البصريين بأن النصب في 
: يليس اللطع  فلي أظهرت ال ياما المضمرة لكانت دالة على الم اني, يل  يحتج إلى اإلعراب

   (2)" (أحسن)هي  ن الرافع يالناصب يالءار ( ما أحسن زيداً )كالك 
: "ح  اإلعراب ل س  في ليه الزمخ.ر  في المفصا حيث يليايهي ما اهب إ

يقد اهب ابن ي ي  في .رحه للمفصا (3)أصله يالف ا إنما تطفا عليه فيه بسبب المضارعة"
لألسماأ دين ا ف اا, يا ف اا محميلة في  حيث يليا: "أصا اإلعراب يكين الماهب هاا

ماهب البصريين أن اإلعراب أصا ":يقد اهب ابن عليا إلى الك  (4)اإلعراب على ا سماأ " 
في ا سماأ فرع في ا ف اا  فا صا في الف ا البناأ عنده  ياهب الكيفيين إلى أن اإلعراب 

  (5)أصا في ا سماأ يفي ا ف اا يا يا هي الصحيح"
َماأ مَّ رب َيأكنثر  قيله:" عن ابن خريف قد اكر السييطي نل ً ي  َسن َأكثر ا ن

ّلة إعرابه  تلف فعي عع َماع َلكعن اخن ءن َفنَ اا النمََّضارع بعاإلنع َفنَ اا َمبننعّي يالم رب من ا ن         ا ن
سن  فعي إبهامه يتخصيصه "      ا نبار  ابن د علا  يق(6)َفَلاَا البصريين إعْنَما أعرب لم.ابهته االع

أن ا ف اا المضارعة ت رب عند البصريين كا سماأ لث ثة أيءه, يليا:"أءمع الكيفيين 
                                                 

  0/313( التيضيح 0)
  314-0/313 نفسه( 2)
  0/33 , للزمخ.ر المفصا في صن ة اإلعراب (3)
  051, البن ي ي ( .رل المفصا4)
   0/32(  .رل ابن عليا5)
  0/22همعال( 1)
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يالبصريين على أن ا ف اا المضارعة م ربة, ياختلفيا في علة إعرابها  فاهب الكيفيين إلى 
بصريين إلى أنها  نه دخلها الم اني المختلفة يا يقات الطييلة  ياهب ال أنه إنما أعربت 

 إنما أعربت لث ثة أيءه:
 أن الف ا المضارع يكين .ا ً ا فيتخصا, كما أن االس  يكين .ا ً ا فيتخصا  :أحدها 
ياليءه الثاني: أنه تدخا عليه ال  االبتداأ تليا: "إن زيدا ليلي " كما تليا "إن زيدا للا  " فلموا  

 ْا على م.ابهة بينهما دخلت عليه ال  االبتداأ كما تدخا على االس  د
ياليءه الثالث: أنه يءر  على اس  الفاعا في حركته يسكينه, أال تر  أن قيلك "يضرب" على 
يزن "ضارب" في حركته يسكينه  فلما أ.به هواا الف وا االسو  مون هواه ا يءوه يءوب أن يكوين 

  (1) " اً م رًبا كما أن االس  م رب
بحو  ا صوا هوي االسو , يالف وا المضوارع الم ورب : "بليلوهالوك يقد أكد ال كبور  

يحءووة ا يلووين أن   يقوواا ب وور الكوويفيين: المضووارع أصووا فووي اإلعووراب أيضوواً   محموويا عليووه
كالتصواير يغيوره مون خوياا  اإلعراب أتي بوه لم نوى ال يصوح إال فوي االسو , فواختا باالسو 

ة علوووى الم نوووى يالووودليا علوووى الوووك أن ا صوووا عووود  اإلعوووراب,  ن ا صوووا داللوووة الكلمووو  االسووو 
نما يدتى بها لتودا علوى م نوى عوارر  ال ز  لها, يالزيادة على الك خارءة عن هاه الداللة  يا 

إليوه,  نوه  أي مضوافاً  أي مف ويالً  يكين تارة  يالم نى الا  يدا عليه اإلعوراب كوين االسو  فواع ً 
ا, ف لوو  أنهووا يفوور  بووين هوواه الم وواني, يهوواه الم وواني تصووح فووي ا سووماأ, يال تصووح فووي ا ف ووا

  (2)" فرع محميا على االسماأ في الك , با هيليست أص ً 
 الترجيح:

الووراءح فووي المسووألة رأ  البصووريين اللووا لين بووأن اإلعووراب أصووا فووي االسووماأ فوورع فووي 
,يقووود علوووا محمووود محوووي الووودين درييووو  صوووحة المووواهب ا ف ووواا ييتووورءح عنووود الباحوووث رأيهووو  

ال يسوأا عون علوة إعرابوه, الن موا ءواأ علوى أصوله   ربواً مسوماأ يرد مون ا ما " البصر  بليله:
ف وواا صووا فووي ا يسووأا عوون علووة بنا ووه, يلمووا كووان ا  ال يسووأا عوون علتووه, يمووا ءوواأ منهووا مبنيوواً 

نما يسأا عن علوة إعوراب  البناأ فإن ما ءاأ منها مبنياً  عنده  أيضاً  ال يسأا عن علة بنا ه, يا 
لف وا المضوارع عنود البصوريين أنوه أ.وبه االسو  فوي ما أعرب منه يهي المضوارع, يعلوة إعوراب ا

, فأموووا بووواإلعرابأن كوووا ياحووود منهموووا يتووويارد عليوووه م وووان تركيبيوووة ال يتضوووح التمييوووز بينهوووا إال 
يارد علوى االسوو  فمثوا الفاعليووة يالمف يليوة ياالضوافة فووي نحوي قيلووك: موا أحسوون تووالم واني التوي ت

بووه  راد نفووى إحسووانه, يلووي نصووبته لكووان مف وويالً يصووار الموو لكووان فوواع ً  زيوود, فإنووك لووي رف ووت زيووداً 

                                                 

  435-434صاف ( اإلن0)
  82لل كبر  ,( مسا ا خ فية في النحي2)
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إليووه, يصووار المووراد االسووتفها  عوون  يصووار المووراد الت ءووب موون حسوونه, يلووي ءررتووه لكووان مضووافاً 
أي عوون  أحسوون أءزا ووه, يأمووا الم وواني التووي تتوويارد علووى الف ووا فمثووا النهووي عوون الف لووين ءمي وواً 

: ال ت ن بالءفاأ يتمدل عمرا, فإنك يا منهما يحده أي عن ف لهما متصاحبين في نحي قيلكا 
, يصوار الموراد أنوه ال يءويز لوك أن ت ون بالءفواأ عنوه اسوتل الً  لي ءزمت " تمدل " لكنت منهياً 

غير داخا في حك  النهي, يصوار الموراد  يال أن تمدل عمرا, يلي رف ت " تمدل " لكان مستأنفاً 
 ,المصودرية (نأو)لو لكوان م مويالً عن الءفواأ موأاين لوك فوي مودل عموري, يلوي نصوبته ي أنك منه

 عوون الءمووع بووين الءفوواأ يموودل عمووري, يأنووك لووي ف لووت أيهمووا منفوورداً  ييصووار المووراد أنووك منهوو
  (1)"ءاز

 
 مفردا اللفظ مثنيا المعنى (اتَ ل   وك  اَل ك  )مسألة  -2

 (تووالن  يكع َ  كعوو)يموون مسووا ا الخوو ف بووين البصووريين يالكوويفيين مووا اكووره فووي مسووألة: 
   ًنى, أي م ًنى فلط مثنيان لفًظا يم

 تفصيل المسألة:
فهموووا اسووومان مفوووردا اللفوووظ مثنيوووا الم نوووى بووودليا ( كووو  يكلتوووا): أموووا  الموووراد  يلووويا

يقود اءتموع ا موران فوي  ,يبالتثنيوة توارة مراعواة للم نوى ,اإلخبار عنهما باإلفراد تارة مراعواة للفوظ
 قيله:

 (2)رابي قد أقل ا يك  أنفيهما  ك هما حين ءد الءر  بينهما
الم نى, أعربا إعراب المفورد فوي ميضوع يأعربوا إعوراب المثنوى فوي  ييلكينهما مفرد  اللفظ مثن

ميضوووع  فأعربوووا موووع الظووواهر إعوووراب المفووورد الملصوووير بحركوووات ملووودرة, يموووع المضووومر إعوووراب 
اهب فيووه الموو   يقوود اكوور فووي تنبيهووات المسووألة مووا ردْ (3)"ينصووباً  يباليوواأ ءووراً  المثنووى بووا لف رف وواً 

مفوردا اللفوظ مثنيوا  (كو  يكلتوا)" موا تلود  مون أن :يم نوى يلويا الكيفي اللا ا بأنهما مثنيان لفظاً 
يم نوى  ييورده  الم نى هي ماهب البصريين, ياهب الكيفيوين إلوى أنهموا مون قبيوا المثنوى لفظواً 

                                                 

  0/32منحة الءليا  ( 0)
عليووه  فيلو  أقو  3/91يالخزانوة ,0/219, ي.وورل التصوريح3/302الخصوا ا فويالبيوت منسويب للفورزد  ( 2)

, 2/315يبوو  نسووبة فووي اإلنصوواف  ( سووكف) 051/ 9يهووي للفوورزد  أي لءريوور فووي لسووان ال وورب   فووي دييانووه
هموووع ال, ي  0/219, يمانوووي اللبيوووب54/ 0ي.ووورل المفصوووا  ,51/ 0, ي.ووورل ا .وووميني 420/ 2ا يالخصوووا 

  12/ 0ي.رل التسهيا , 0/053
يثنووى الخبوور حيووث قوواا "قوود أقل ووا", يالثوواني: أنووه  (,كوو )ا يا: أنووه اعتبوور م نووى  :فووي ميضوو ينال.وواهد فيووه : 
 ييحد الخبر حيث قاا "رابي"  (ك )اعتبر لفظ 

  0/325( التيضيح 3)
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عون  عواً يلموا كوان اإلعوراب بوالحريف فر   أمير منها اإلخبار عنهما بالمفرد في الكو   الفصويح 
عوون اإلضووافة إلووى المظهوور, ء ووا الفوورع مووع  اإلعووراب بالحركووات, ياإلضووافة إلووى المضوومر فرعوواً 

  (0)لكماا المناسبة" تحصي ً  الفرع يا صا مع ا صا 
فيهمووا تثنيوووة  (كوو , يكلتووا)"اهووب الكيفيووين إلوووى أن :  يقوود أكوود ابوون ا نبوووار  الووك

 ا لوف للتثنيوة, يزيودت التواأ فوي )كلتوا( يودتفخّففوت الو  , يز  )كا(لفظية يم نيية, يأصا ك  
يلوز  حواف نوين التثنيوة منهموا للزيمهموا  (يال موران لتأنيث, يا لوف فيهموا كوا لف فوي )الزيودانل

  (2)اإلضافة  ياهب البصريين إلى أن فيهما إفرًادا لفظي ا يتثنية م نيية"
يان م نى مضافان مثن "ك  يكلتا مفردان لفظاً حيث يليا :رأ  ابن ه.ا  كالك ي  

ووي  أبودا لفظوواً  وَدة م رفَووة َدالْووة علووى اثنَنوويننع إعْموا بعالنَحلعيلَووةع يالتنصوويا َنحن كلتووا َيم نووى إعلَووى كلمووة َياحع
وووي   (3)الءنتوووين َأحووودهَما َأي كعَ هََّمووواَيَنحن

وووي (4)  (َنوووا )فَوووإعن (كعَ َنوووا )َيا عْموووا بعالنَحلعيلَوووةع ياال.وووتراك َنحن
َترَكة َبين ا ثنَنيننع َيالنَءَماَعة َأي بالمءاز"مَّ.ن   (5)الع

فنووورد هَّوووَي :يهوووي مووواهب السوووييطي  نوووى النمثنوووى َيَلفنظهَموووا مَّ َنووواهَّ مووون َأْنهََّموووا بعَم ن "َموووا َاكرن
َهب النَبصووورعيين" اسووومان م زموووان لإلضوووافة,  :)كووو  يكلتوووا(.وووميني يهووواا موووا اهوووب اليوووه ا  (1)َموووان

في ضميرهما اعتبوار الم نوى فيثنوى, ياعتبوار اللفوظ  يلفظهما مفرد يم ناهما مثنى, يلالك أءيز
   (2)"فيفرد

 الترجيح :
 لألسوباب اآلتيوة:يالوك عون ال ورب  يميا الباحوث للمواهب البصور  لويريده سوماعاً 

تنللب إلى يواأ فوي حوالتي النصوب يالءور,  ا لف فيهما عند إضافتهما إلى االس  الظاهر ال-0
, يلوي عنهموا بوالمفرد يي ويد الضومير إليهموا مفورداً  يخبور ءياز إضوافتهما إلوى المثنوى , ي نوه-2

يال أن ي وويد إليهمووا الضوومير  ,ءوواز اإلخبووار عنهمووا بووالمفرد كانووا مثنيووين فووي اللفووظ يالم نووى لمووا
﴾, فلوواا: "آتووت" بوواإلفراد , يلووي كووان مثنووى اَآتَووتن أَّكََّلهوو ْنتَووينع النء لنتَووا﴿ كقنلهههاعههال :نحههن  مفوورداً 
  ياهلل أعل    آتتا"" يم نى للاا اً لفظ

 
                                                 

  0/322( التيضيح 0)
  2/355( اإلنصاف2)
  05/ 33الكهف( 3)
  23/05االسراأ( 4)
  218/ 0( ماني اللبيب 5)
  0/052 الهمع( 1)
  0/51.مينيا .رل  (2)
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 مسألة لزوم نون الوقاية في أفعل التعجب -4
لزي  نين اليقاية  يمن مسا ا الخ ف بين البصريين يالكيفيين ما اكره في مسألة

  الخ ف بين الماهبين مبيناً في أف ا الت ءب 
  تفصيل المسألة:
فوووي  (موووا أف وووا زيووودا): " أءووواز الكيفيوووين حووواف نوووين اليقايوووة فوووي الموووراد  يلووويا 

  يموواهب البصووريين: "أن نووين اليقايووة تلووز  م ووه الت ءووب  نهوو  يليلووين باسوومية أف ووا الموواكير 
  (1) نه  يليلين بف ليته يهي الصحيح

الت ءووب أهووي اسوو  أ  ( أف ووا  )فلوود بووين أن هوواا الخوو ف مبنووي علووى الخوو ف فووي 
ابون  قوااالمواهب  ف ا؟ فمن قاا باسميتها كان كيفي الماهب, يمن قواا بف ليتهوا كوان بصور  

َسووووَن زيووووًدا)"اهووووب الكيفيووووين إلووووى أن أف ووووا فووووي الت ءووووب نحووووي :ا نبووووار  اسووووِ   ياهووووب  (مووووا َأحن
ليووووووه اهوووووووب أبووووووي الحسووووووون علوووووووي بوووووون حموووووووزة الكسوووووووا ي , يا                 البصووووووريين إلوووووووى أنووووووه ف وووووووا موووووووار 

  (2)من الكيفيين " 
يموه موع يواأ أف وا كأحسون فلواا البصوريين يالكسوا ي: ف وا  للز  قاا ابن ه.ا  : "

 (ضورب), ففتحته بنواأ كالفتحوة فوي (ما أفلرني إلى رحمة اهلل ت الى)المتكل  نين اليقاية  نحي: 
, يموا ب وده مف ويا بوه, يقواا بليوة الكويفيين: اسو   للويله : "موا أحيسونه"  (زيود ضورب عموراً )من 

 -عنووده -   يالوك  ن مخالفووة الخبوور لمبتودأ, تلتضووي(زيوود عنوودك)ففتحتوه إعووراب  كالفتحووة فوي 
م.وبه  -عنوده - (زيود), ي(موا)إنموا هوي فوي الم نوى يصوف لزيود  ال لضومير  (أحسن)نصبه, ي

 (.3)بالمف يا به"
دخيا نين اليقاية  م ل ً  يهي ما عليه ابن ي ي  فلد رءح الماهب البصر  أيضاً 

  (4) على الف االّ إعليها , يهي ال تدخا 
مهوير أنهوا إنموا سوميت نوين اليقايوة ييليا ا .ميني في نين اليقاية : "ماهب الء

 نها تلي الف ا الكسر, يقاا الناظ : با  نها تلي الف ا اللبس فوي "أكرمنوي" فوي ا مور, فلويال 
النين اللتبست ياأ المتكل  بياأ المخاطبة, يأمر الماكر بأمر المدنثة, فف ا ا مر أح  بها من 

  (5) غيره, ث  حما الماضي يالمضارع على ا مر"
 

                                                 

  0/381( التيضيح 0)
  014 /0( اإلنصاف2)
  3/222( أيضح المسالك3)
  4/402.رل المفصا( 4)
  0/012( .رل ا .ميني 5)
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 الترجيح:
 بوووأن أف وووا الت ءوووب ا  ووولارأ  الموووراد  الوووا  يافووو  أهوووا البصووورة ال أرءحوووهيالوووا   

  :"ما أس دني بك" فتليا بنين اليقاية لتليه الكسر تتصاف ا, يعلى هاا 
 

 (الذي والتي)مسألة تشديد النون في تثنية  -3
النوين  يمن المسا ا التي رءحها المراد  يماا فيها للماهب الكويفي مسوألة ت.وديد

  ن الكري  آياستدا على الك بيريدها في اللر  ,مع الياأ يءراً  نصباً  (الا  يالتي)في تثنية 
 تفصيل المسألة:
" يهوووووي موووووع ا لوووووف متفووووو  علوووووى ءووووويازه, يأموووووا موووووع اليووووواأ فمن وووووه الموووووراد : يلووووويا 

َنوووا الْوووَايننع يهوووي الصوووحيح للوووراأة ابووون كثيووور   البصوووريين, يأءوووازه الكيفيوووين َأَضوووْ َناَرْبَنوووا َأرع
(1) 

 (2)بالت.ديد" 
سد  أن تخفيفها لاة الحءاز يبني أي  ,نها لاة تمي  يقيسألى إبي حيان أ.ار أيقد  

اللواين ) :يءوراً  يت.ديدهما لاة تموي  يقويس نصوباً , سدأ"يتخفيف نينيهما لاة الحءاز يبني : قاا
  (3)ن يقرأ به ب ضه     " ءازه الكيفيي أيال يءيز ت.ديدهما مع الياأ عند البصريين ي  (ياللتين

مووع اليوواأ يهووي  "ييءوويز الت.ووديد أيضوواً  قيلووه: الت.ووديد مووع اليوواأأءوواز ابوون عليووا ي   
في تثنية  يهاا الت.ديد يءيز أيضاً .وأجازهف اثنيةاسوّ اإلشارة)ذا,واا(يقنل:"ماهب الكيفيين"

ووواَ )فتلووويا يكوووالك موووع اليووواأ  (يتوووانر  اانر )اسووومي اإل.وووارة فتلووويا  (اا يتوووا) يهوووي مووواهب  (نْ ين يتَووو نْ ين
.(4)"عن ا لف المحايفة  الكيفيين يالملصيد بالت.ديد أن يكين عيضاً 

"يأموووا فوووي النصوووب فمن وووه البصووور , مووواهب الكووويفيين أيضوووًا:  .ووومينيا ياختوووار 
(5)يأءازه الكيفي, يهي الصحيح"

. 
 الترجيح:

الميصيا المثنى مع  يميا الباحث إلى الماهب الكيفي من ءياز ت.ديد االس 
عن  الت.ديد في النين يكين عيضاً الياأ في حالتي النصب يالءر لثبيت السماع به  ي ن 

لف منها اللتلاأ الساكنين, أقد حاف   نه  سماأ المبهمة في التثنيةا  الحاف الا  دخا هاه

                                                 

  29/24( فصلت0)
  0/421التيضيح ( 2)
  0113رت.اف ( اال3)
  0/040( ابن عليا4)
  0/028.مينيا .رل ( 5)
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عن  ثنى عيضاً لف التثنية, فء ا الت.ديد في نين المألف التي كانت في آخر المفرد ي يهي ا 
  (1)فاانك ,اللاان اان,ه لف المحايفة, يهاا التيءيه يتحل  في:ا 

 
 مسألة العامل في المبتدأ -1

  ال اما في المبتدأ يمن مسا ا الخ ف بين البصريين يالكيفيين ما اكره في مسألة
 تفصيل المسألة:

لصووحيح يهووي ا,  (2)"مووا اكوور هووي أحوود المووااهب السووب ة :يلوويا ب وود قوويا المصوونف
هوي  عنوه أي مسونداً  مون ال ياموا اللفظيوة مخبوراً  يماهب سيبييه  ياالبتداأ هي كين االس  مءرداً 

   (3)"إلى ما ياني عن الخبر
ل لوووه اكتفوووى ي  ؟كووويفي  بصووور  أ أهوووي  بوووالخ ف فوووي المسوووألة الموووراد  لووو  يصووورل

يكموا اكور السوييطي   (4)"هاا الخ ف مما ال طا ا فيه" : باإل.ارة إليه كما قاا عنه ابن عليا
نما يدا على إيهاا   (5)"هاا الخ ف ال فا دة فيه يال ين.أ عنه حك  نطلي" :بي حيانأنل  عن 

             رءوووووووح الموووووووااهبأفمووووووواهب سووووووويبييه يءمهوووووووير البصوووووووريين أنوووووووه ال ي تووووووود بوووووووالخ ف الءووووووودلي  
بتوداأ يأن الخبور "مواهب سويبييه يءمهوير البصوريين أن المبتودأ مرفويع باال :عليا كما يليا ابن
  (1)" يأعدا هاه المااهب ماهب سيبييه يهي ا يا   مرفيع بالمبتدأ
عوون ال يامووا اللفظيووة غيوور  فال امووا فووي المبتوودأ م نووي  يهووي كووين االسوو  مءوورداً " 

             يهووووووواا هوووووووي مووووووواهب ,الزا ووووووودة يموووووووا أ.وووووووبهها     يال اموووووووا فوووووووي الخبووووووور لفظوووووووي يهوووووووي المبتووووووودأ
                                                 

  042, لمحمد سال  محيسن ( اللراأات يأثرها في ال ربية0)
 ( المااهب السب ة:2)
 نه  الءمهير يسيبييه على أن رافع المبتدأ م ني  يهي االبتداأ   نه بني عليه يرافع الخبر المبتدأ, -أ  

 مبني عليه فارتفع به كما ارتفع هي باالبتداأ 
 يقيا: ال اما في الخبر االبتداأ أيضا  نه طالب لهما ف ما فيهما  -ب
 يقيا ال اما فيه االبتداأ يالمبتدأ م ا  -ج
 ال اما االبتداأ بياسطة المبتدأ  -د
 ياهب الكيفيين إلى أنهما تراف ا  -هو
 مبتدأ مرفيع بالاكر الا  في الخبر يللكيفيين قيا آخر: أن ال -ي
  0/94, يالهمع 0/423يقيا تءرده من ال ياما اللفظية أ  كينه م ر  عنها  انظر التيضيح  -ز
  0/424( التيضيح 3)
  0/210( .رل ابن عليا 4)
  2/559(  الهمع5)
  0/211(  .رل ابن عليا1)
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فال اموووا فيهموووا   قوووي  إلوووى أن ال اموووا فوووي المبتووودأ يالخبووور االبتوووداأ ياهوووب-رحموووه اهلل -سووويبييه 
يقيوا تراف وا يم نواه أن   يالخبر مرفيع باالبتداأ يالمبتدأ  ,يقيا المبتدأ مرفيع باالبتداأ  ,م ني 

   (1)" يأن المبتدأ رفع الخبر ,الخبر رفع المبتدأ
مون هواه الموااهب هوي " الوا  نختواره : يقد اختار أبوي حيوان مواهب الكويفيين يلويا

  (2)ماهب الكيفيين يهي أنهما يرفع كا منهما اآلخر يهي اختيار ابن ءني" 
 الترجيح: 

, يقود مواا الموراد  فيهوا لورأ  هاه المسألة من مسوا ا الخو ف النحوي  فوي ال اموا
ي نعوأْن رافوع المبتودأ م نوي  يهوي االبتوداأ   نوه بَّ إا الءمهير يسيبييه, يهوي موا يرتضويه الباحوث 

  ي عليه, فارتفع به كما ارتفع المبتدأ باالبتداأ نع بن عليه  يرافع الخبر المبتدأ  نه مَ 
 

 بعد القسم (إن)لزوم كسر همزة  -6
ب د اللس  كليلك " ياهلل  (إنّ )يرءح المراد  ماهب البصريين في لزي  كسر همزة 

فهوواا خوو ف ,ن يلوويا بكسوورها يموونه  موو,ن موون الكوويفيين موون يلوويا بفتحهووا أ" ياكوور قووا  ِ  زيووداً  إنْ 
  للبصريين برأيه  ايبين الكيفيين انفسه  ممن مالي  ,بصر  كيفي

 تفصيل المسألة:
     ؟(قووووا   ياهلل إن زيووووداً )فووووإن قلووووت: فهووووا يءوووويز الفووووتح فووووي نحووووي:  " :قوووواا المووووراد  

فوي هواا المثواا يعون ب ضوه  تفضويا الكسور  كى عن الكويفيين تفضويله علوى الكسورقلت: قد ح
  (3)يماهب البصريين أن الكسر الز , يهي الصحيح" عليه 

 ينلا عن ابون خوريف منوع فتحهوا ب ود اللسو " قواا ابون خوريف: لو  يسومع فتحهوا ب ود اليموين يال
ن الكوويفيين يفتحووين ييكسوورين يالفووتح أيقوود نلووا فووي .وورحه للتسووهيا عوون ابوون كيسووان , يءووه لووه

   ي ك   ال رب يالفتح ءا ز قياساً عنده  أكثر ينلا عن الزءاءي أن الكسرة أءيد يأكثر ف
" اكور ابون كيسوان فوي هواا بليلوه: يقد فصوا الموراد  الخو ف فوي .ورحه للمسوألة 

المثاا: أن الكيفيين يفتحين ييكسرين, يالفتح عنده  أكثر, يقواا الزءواءي فوي ءملوه: يالكسور 

                                                 

  0/210ابنعقيلشرح(1)
  1185اراشافالضرب(2)
  0/532تيضيح ( ال3)
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ن الفوتح الز , أ (1), يحكوى عون عبود اهلل الطويااأءيد يأكثر في ك   ال رب, يالفتح ءا ز قياسواً 
  (2)يماهب البصريين: أن الكسر الز , يهي الصحيح يبه يرد السماع   " 

يقوود نلووا ابووي حيووان عوون سوويبييه يءوويب كسوور همزتهووا ب وود اللسوو  سووياأ أكووان فووي 
خبرها أي اسمها ال  , يأ.وار أنوه مواهب البصوريين  يأيرد الورأ  الكويفي فوي المسوألة فالكسوا ي 

أءووازيا الفووتح يالكسوور, ياختوواريا الفووتح, يموونه  موون اختووار الكسوور  يالفووراأ  يالطووياا يالباووداديين
اا لو  يتضومن الخبور أي االسو  ال  اللسو  إعلى فتحها  يقد بين أبي حيان الخ ف في الفتح أنه 

  (3)ن الخ ف في الفتح إنما هي إاا ل  يكن في الخبر أي االس  ال  "أ"يالا  يظهر لي يليا: 
أن كسر همزة )إن( مع اللس  له أربع   (4)د محيي الدين دريي يير  ال.يخ محم

يلى: أن ياكر ف ا اللس , يتلع ال   في خبر إن, نحي قيلك: حلفت باهلل إنك ا صير: "
ننكَّ ن لصاد , يمنه قيله ت الى:  لعفَّيَن بعالْلهع إعْنهَّ ن َلمع َيَيحن

يَن : -ءا .أنه-يقيله , (5) َأَهدَّاَلأع اْلاع
َسمَّيا بعالْلهع َءهنَد َأينَمانعهع ن إعْنهَّ ن َلَمَ كَّ ن َأقن 

(6)   
إنك لمددب,  في خبر إن, نحي قيلك: ياهلل يالثانية: أن يحاف ف ا اللس , يتلع ال   أيضاً 

سنر  ر َيالنَ صن يمنه قيله ت الى:  ننَساَن َلفعي خَّ    (7)إعْن اإلنع
ن ال   ال تدخا إال على هاتين الصيرتين,  في  (إنّ )يال خ ف في أنه يت ين كسر همزة 

 خبر إن المكسيرة 
في أنه يءيز في  يال خ ف أيضاً  ( إنّ )يالثالثة: أن ياكر ف ا اللس , يال تلترن ال   بخبر 

  هاه الصيرة يءهان: كسر همزة إن, يفتحها, على التأييلين اللاين اكرهما ال.ارل
ياهلل إنك عال , يمنه  :, نحي قيلك(إنّ )ترن ال   بخبر يالراب ة: أن يحاف ف ا اللس , يال تل

رعينَ إنا أنزلناه قيله ت الى:  َباَرَكة  إعْنا كَّْنا مَّنناع َلة  مَّ     (8)فعي َلين
 

                                                 

من أها الكيفة  أحد أصحاب الكسا ي  حدث عن , محمد بن أحمد بن عبد اهلل الطياا النحي هي  (0)
 قاا ث لب: يكان حااقا بإللاأ ال ربية  مات سنة ا صم ي, يقد  باداد يسمع منه أبي عمري الدير  الملرس 

  0/51انظر باية اليعاة  ما تين يث ث يأرب ين 
  349-348للمراد   ,هيا( .رل التس2)
  0251( اإلرت.اف3)
  0/311منحة الءليا( 4)
  51/01( التيبة5)
   53/1( الما دة1)
  2/31( ال صر2)
  3/25( الدخان8)
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 الترجيح:
ب د اللس , يهي ماهب  (نّ )إلى لزي  كسر همزة إ مسألةيميا الباحث في هاه ال

, اً خ ف ا خيرة  في الصيرةدين عبد الحميد أن يقد بين محمد محيي السيبييه يالبصريين  
زين فيها اليءهين, يالبصريين ال يءيزين فتح الهمزة, يييءبين كسرها, يالا  ير ءَ الكيفيين يَّ 

فلد نلا ابن ه.ا    ماهب الكيفيين في هاا الميضع غير صحيح حلله أثبات ال لماأ أنّ 
يامع: " يما نلا عن الكيفيين من إءماع ال رب على الكسر, يقاا السييطي في ءمع الء

  (1)ل  يسمع "  نهءياز الفتح فيها غلط, 
باكر  فيكين تءييز اليءهين مخصيصاً  يعلى هاا ينباي أن يحما ك   الناظ 

  (2)"ف ا اللس  مع عد  اقتران الخبر بال  , يهي الصيرة التي أءم يا فيها على ءياز اليءهين
 

 لتنازعأولى العاملين بالعمل في ا -2
اعموواا موون المسووا ا الخ فيووة التووي اكرهووا المووراد , يموواا فيهووا للموواهب البصوور  

يقوود , علووا البصووريين الووك للربووه موون الم موويا  حيووث ال امووا الثوواني فووي الكلمووة المتنووازع عليهووا
  يا لسبلهرءح الكيفيين ا 

 تفصيل المسألة: 
ه, يقووواا الكيفيوووين: "  فلووواا البصوووريين: إعمووواا الثووواني أرءوووح للربووويلووويا الموووراد : 

إعمووواا ا يا أرءوووح لسوووبله,     يالصوووحيح مووواهب البصوووريين   ن إعمووواا الثووواني هوووي ا كثووور 
عماا ا يا قليا"   (3)يا 

البصــريين قــد ن " إ :فووي .وورحه للتسووهيا حءووة كووا موواهب فلوواا المووراد  يقوود بووين
 سباب منها :أرجحوا عمل الثاني لعدة 

تمووديا اللوورب مووع فسوواد الم نووى فووي نحووي: هوواا ءحوور ضووب يا: أنووه ا قوورب, يااا كووانيا قوود اعا 
 خرب, فههنا أيلى 

ءنبيوة, يال طوف علووى أيا الفصوا بووين ال اموا يالم مويا بءملوة عمواا ا إالثواني: أنوه يلوز  مون 
 ال اما قبا اكر م ميله 

يا, يغيور الوك مون ن إعماا الثاني يلابا تلودي  ا من الت ادا,   عماله ضرباً إالثالث: أن في 
 (.4)يءها 

                                                 

  0/330بن مالك, البن ه.ا  ا( أيضح المسالك إلى ألفية 0)
  0/310( منحة الءليا2)
  2/131( التيضيح 3)
  450, للمراد  .رل التسهيا (4)
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 واستند الكوفيون في ترجيحهم إلعمال العامل األول على أسباب منها:
ث ثة البط اكوير, يث ثوة )لى مراعاته في قيله : إيلى أال تر  أيمراعاته  ,سب يا: أنه ا ا 

 , يكالك راعيا السب  عند اءتماع ال.رط ياللس  فء ليا الءياب لألسب  (اكير من البط
ضوومار قبووا الوواكر, يموون الحوواف علووى رأ  الكسووا ي, موواا الثوواني مخلووا موون اإلإع نْ أالثوواني: 

  (1)نهما سيان,  ن لكا ياحد منهما مرءحاً ألى إياهب ب ر النحييين 
"ينلووا سوويبييه يوودا علووى أن إعموواا الثوواني هووي الكثيوور فووي كوو    :قوواا أبووي حيووان

قلتووه ال يكوواد ييءوود اال فووي "يمووع : ينلووا عوون ابوون مالووك قيلووه  يا قليووا"ال وورب, يأن إعموواا ا 
ن فووي آال.وو ر بخوو ف إعموواا الثوواني, فإنووه كثيوور االسووت ماا فووي النثوور يالوونظ , يقوود تضوومنه اللوور 

 (.2)مياضع كثيرة" 
يظاهر قيله الميا للماهب الكيفي يليا: " أما  ,لةأنبار  المسا ابن يقد اكر 

 النلا فلد ءاأ الك عنه  كثيًرا, قاا امرد الليس:
يَ.ة   َفَلين أنْ  َنى َم ع َ ى َ دن , َقلعيِا من الماا  ما َأسن  (3)َكَفانعي, يل  َأطنلَّبن

َمَا الف ا ا يا, يلي أعما الثاني لنصب  يعه أحد    يأما اللياس فهي أن  (قلي )َفَأعن يالك ل  َيرن
ا به الف ا ا يا ساب  الف ا الثاني, يهي صالح لل ما كالف ا الثاني, إال أنه لما كان مبديأً 

إاا يق ت مبتدأة,  (ظننت)كان إعماله أيلى  للية االبتداأ يال ناية به  يلهاا ال يءيز إلااأ 
زيد ظننت قا  , )إاا يق ت متيسطة أي متأخرة, نحي  (ما)بخ ف  (ظننت زيًدا قا ًما)نحي 

 ف بخ (كان زيد قا ما)إاا يق ت مبتدأة نحي  (كان)يكالك ال يءيز إلااأ  (يزيد قا   ظننت
االبتداأ له أثر في تليية عما  على أنْ  افدْ  (زيد كان قا  ")إاا كانت متيسطة, نحي  (ما)

 الف ا 
إعماا الف ا ا يا أيلى من الثاني أنك إاا أعملت الثاني أْد  إلى اإلضمار  يالا  يديد أنْ 

  (4)قبا الاركر, ياإلضمار قبا الاركر ال يءيز في ك مه  " 

                                                 

  452 .رل التسهيا, للمراد  (0)
  2042 ارت.اف الضرب (2) 
, ياإلنصواف 2/335يال لود الفريود  ,0/41, يالمفصوا0/29, يالكتواب 039البيت المرس الليس في دييانوه( 3)
, يءووامع الوودريس 3/023, يالهمووع 0/291, ي.وورل .وواير الوواهب0/228, يالتيضوويح0/051, ياللبوواب 0/20

  338/ 0يماني اللبيب ,881/ 2.رل .ياهد الماني ي  , 2/389الخصا ا يب  نسبة في  2/301ال ربية
"كفوواني يلوو  أطلووب قليووا", , يلوويس البيووت موون بوواب ( فووي قيلووه: كفوواني)فوواع  لووو (قليووا)حيووث ءوواأ ال.وواهد فيووه: 

 ن مووون .ووورط التنوووازع صوووحة تيءوووه كوووا ياحووود مووون ال ووواملين إلوووى الم مووويا المتوووأخر موووع بلووواأ الم نوووى   التنوووازع
  صحيحاً 

  0/20نصافاإل( 4)
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 الترجيح:
الثاني  عمااإحيان  بأن  ييا الباحث لما يراه كا من المراد  يسيبييه ي أبييم

   ن الكري  آيليريده في مياضع مختلفة من اللر  ,يلكثرة إعماله في ك   ال رب ,أيلى لليته
آتَّينعي أَّفنرعةن َعَلينهع قعطنًرا ت الى:كليله 

(1)  
 

 مصدره مأصل الشتقاق الفعل أ -1
يتت لوو  بلصووية ا صووا يالفوورع اللوويا  التووي اكرهووا المووراد  يووةفمسووا ا الخ اليموون 

  مصدره  الف ا أ :أصا اال.تلا  في
 تفصيل المسألة:
الف وووا ياليصووف م.وووتّلانع منووه, يهووي مووواهب البصووريين, يخوووالف ": المووراد   يلوويا

مون الف وا, فهوي فورع الفورع  يمواهب الكويفيين أن الف وا هوي  ب ضه  فوي اليصوف فء لوه م.وتلاً 
ا, يالمصوودر م.ووت  منووه  يزعوو  ابوون طلحووة أن الف ووا يالمصوودر أصوو ن, يلوويس أحوودهما ا صوو
 من اآلخر  م.تلاً 

يالصحيح ماهب البصريين   ن الفرع ال بد فيه من م نى ا صا يزيادة, يالف ا 
  (2)يدا على الحدث يالزمان"

وووَتّ  مووون النمصووودر, َيقَووواَا النكَّيفعيُّووويَن: الن  وووا مَّ.ن وووَتّ  مووونقووواا ال كبووور  النفع ن  مصووودر مَّ.ن
في ا.وتلا   يلما كان الخ ف ياق اً  الخ ف يليا: "في صا ا ن أن اال.تلا  يْ يقد بَ  (3)النفع نا"

الم.وت  فورع  نْ أحودهما: حود اال.وتلا , يالثواني: أحدهما من اآلخر لوز  مون الوك بيوان .وي ين: أ
 ني يهووي قيلووه: اال.ووتلا أمووا حوود اال.ووتلا  فووأقرب عبووارة فيووه مووا اكووره الرمووا علووى الم.ووت  منووه 
فلود تضومن هواا الحود م نوى اال.وتلا ,  ,صا يدير في تصاريفه علوى ا صواأاقتطاع فرع من 

  (4)" يلز  منه الت رر للفرع يا صا
قوواا الكيفيووين: المصوودر م.ووت  موون الف ووا يفوورع  " :يهووي رأ  الزبيوود  فووي المسووألة

لبصوووريين : الف وووا م.وووت  مووون يقووواا ا عليوووه,  ن المصووودر يصوووح بصوووحته يي توووا باعت لوووه   
المصدر يفرع عليه  يهي ا صح  ن المصدر ال يدا على زمان مختا, يالف ا فوي ا صوا 

  (5) "يدا على زمان مختا  
                                                 

  91/01الكهف  (0)
  2/124( التيضيح 2)
  23( مسا ا خ فية 3)
  23 نفسه( 4)
  000, للزبيد ة( ا ت ف النصر 5)
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"اهب الكيفيين إلى  :حيث يليا نممن أطل  الخ ف بين المدرستي نبار ابن ا ي 
ياهوب البصوريين  اموًا(,قي ضورب ضورًبا, يقوا )أن المصدر م.وت ه مون الف وا يفورع عليوه, نحوي 

"يماهب البصريين أن  ما عليه ابن عليا يهي  (1)إلى أن الف ا م.ت  من المصدر يفرع عليه"
المصوودر أصووا يالف ووا ياليصووف م.ووتلان منووه     يموواهب الكوويفيين أن الف ووا أصووا يالمصوودر 
  م.ت  منه  ياهوب قوي  إلوى أن المصودر أصوا يالف وا م.وت  منوه ياليصوف م.وت  مون الف وا

من المصدر يالف ا أصا برأسه يليس أحدهما م.تلا من اآلخر   ياهب ابن طلحة إلى أن ك ً 
  (2)يالصحيح الماهب ا يا "

ب وور   "زعوو :ه.ووا د الخوو ف عنوود البصووريين قوواا ابوون موون النحوواة موون قْيوو يهنالووك
   (3)البصريين أن الف ا أصا لليصف, يزع  الكيفيين أن الف ا أصا لهما"

يتب وووه عبووود اللووواهر الءرءووواني كموووا نلووووا , الفارسوووي هوووي ار هووواا الووورأ يالوووا  اختووو
, أن الف ا أصا لليصوف فارسي, ياختاره ال.يخ عبد اللاهرزع  ب ر البصريين كال: "ا زهر 

يزع  الكيفيين أن الف ا أصا لهما أ : للمصدر ياليصف  يزع  ابن طلحة   فيكين فرع الفرع
  (4)ما م.تلا من اآلخر يالصحيح ا يا"أن الف ا يالمصدر أص ن, يليس أحده

ماهب أكثر البصريين أن المصدر " بليله:  في المسألةالخ ف  السييطي قيدي 
 نهما يدالن على ما تضمنه من م نى الحدث   أصا يالف ا ياليصف فرعان م.تلان منه
ا عليه ا صا أن يدا على ما يد  يالك .أن الفرع  يزيادة الزمان يالاات التي قا  بها الف ا

  يزيادة يهي فا دة اال.تلا 
 ن المصدر مدكد للف ا يالمدكد قبا   يماهب الكيفيين أن الف ا أصا يالمصدر م.ت  منه

يالك .أن الفريع أن تحما على   ييصح بصحته, ي ن المصدر ي تا باعت ا الف ا  المدكد
  ا صيا

من  يليس أحدهما م.تلاً  ,نفسهمن المصدر يالف ا أصا ب ياهب ابن طلحة إلى أن ك ً 
         يالف ا أصا لليصف ,ياهب ب ر البصريين إلى أن المصدر أصا للف ا  اآلخر

يت ين  ,فبطا ا.تلاقه منه  بأنه ليس في اليصف ما في الف ا من الداللة على زمن م ين دْ رَّ يَ 
  (5)"ا.تلاقه من المصدر
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 الترجيح:
ه يهوووي ميلوووه المسوووألة ياهوووت  بتيضووويح رأيووو هووواهاكووور الموووراد  مموووا سوووب  يتبوووين أن 

ه ّنوأيالا  يدكد ما يميا إليه الباحث مون   يكثر من اكر الخ فل   لكنهي  ,(1)للماهب البصر 
قواا  ":نيال يت صب لماهب دين ا خر ما نلله السييطي عن أبي حيوا ,ال ي تد بالخ ف لااته

  (2)"يهاا الخ ف ال يءد  كثير منف ة  :أبي حيان
 
 العامل في المستثنى النصب -7   

يلووو  يفصووا الخووو ف فيهووا موووا ت لوو  بلضوووية  ,يموون المسوووا ا التووي رءحهوووا المووراد 
   بي نصمال اما في المستثنى ال

 تفصيل المسألة:
لليلووه بال امووا, ينسووبه فووي التسووهيا  (إال)" الناصووب للمسووتثنى هووي  :المووراد  يلوويا

 يل لووه اكتفووى بمووا  (3)الخو ف فووي الووك .وهير"إلوى سوويبييه يالمبوورد, يزاد فوي .وورحه الءَّرءوواني, ي 
اعلو  أن فوي ناصوب  " فوي ناصوب المسوتثنى: اكره في الءنى الداني حيث قاا بماهب سيبييه 

  ياختوواره ابون مالووك  قوواا: يهووي موواهب سوويبييه, (إال)ناصووبه  أنْ  :المسوتثنى أقوويااًل كثيوورة: أحوودها
 على كثير من .رال كتابه  يالمبرد, يالءرءاني  يقد خفي كين هاا ماهب سيبييه,

يهووي "  قوواا ابوون عصووفير: (إال)موون ف ووا أي غيووره, بت ديووة ( إال)الناصووب مووا قبووا  أنْ  :يثانيهووا
  هي ماهب المحللين"يقاا ال.ليبين:   "ماهب سيبييه, يالفارسي, يءماعة

ه مستلً   يهي ماهب ابن خريف  ياستدا علوى موا اهوب إليو( إال)أن الناصب ما قبا  :يثالثها
 بما فهمه من كتاب سيبييه 

   حكاه السيرافي عن المبرد, يالزءاج (إال)مضمرًا ب د  (أستثني)أن الناصب  :يراب ها
  يالتلودير: إال أن زيودًا لو  يلو   حكواه السويرافي عون (إال)ملدرة ب د  (أن)أن الناصب  :يخامسها
 الكسا ي 
: إال  حكاه السيرافي أيضًا (ال)ها يمن المكسيرة المخففة, مركبًا من (إن)أن الناصب  :يسادسها

 عن الفراأ 
 يساب ها: أن الناصب له مخالفته لأليا  ينلا عن الكسا ي 

                                                 

  2/145( التيضيح 0)
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ياكور ب ور المتوأخرين قوياًل ثامنوًا,  يهواه أقوياا, أكثرهوا ظواهر الب ود  يأظهرهوا ا يا يالثواني   
  , بودليا قويله : اللوي  يهي أن المستثنى ينتصب عن تما  الك    فال اما فيه ما قبله من الك

إخيتووووك إال زيوووودًا  يلوووويس ههنووووا ف ووووا, يال مووووا ي مووووا عملووووه  قوووواا: يهووووي موووواهب سوووويبييه, يهووووي 
  (1)الصحيح"

     فوووي كتابوووهسووويبييه كموووا يفهووو  مووون قيلوووه يالثوووامن ا قووورب لمووواهب  يالمووواهب الثووواني
أبواك يانتصووب ا ب إا  قيلوك: أتواني اللوي َّ إال أبواك, يموررتَّ بواللي  إال أبواك, ياللوي  فيهوا إال:"

 (2)"ل  يكن داخ  فيما دخا فيه ما قبله يل  يكن صفة, يكان ال اماَّ فيه ما قبله من الك  
"اختلوف مواهب الكويفيين  حيوث يلويا: نبوار  الخو ف فوي المسوألةيقد اكر ابون ا 

, (إال)ه فاهب ب ضه  إلى أن ال اما في (قا  اللي  إال زيًدا)فال اما في المستثنى النصب نحي 
َبوررد يأبوي إسوحا  الْزْءواج مون البصوريين, ياهوب الفَوْراأ  ليه اهب أبي ال باس محمد بن يزيد المَّ يا 

مركبوووة مووون إْن يال, ثووو   (إال)إلوووى أن  -يهوووي الم.وووهير مووون مووواهبه -يمووون تاب وووه مووون الكووويفيين 
بها في النفي اعتباًرا  , يعطفيا(إنْ و)خففت إْن يأدغمت في ال, فنصبيا بها في اإليءاب اعتباًرا ب

كي عن الكسا ي أنه قاا: إنما نصب المستثنى   ن تأييله: قا  اللوي  إال أن زيوًدا لو  , يحَّ (الو)ب
يل , يحكي عنه أيًضا أنه قاا: ينتصب المستثنى  نوه م.وبه بوالمف يا  ياهوب البصوريين إلوى 

  (3)أن ال اما في المستثنى هي الف ا, أي م نى الف ا بتيسُّط إال" 
سوولت النخوو ف يأقياهووا الْثَ ثَووة : قوواا السووييطي ننهَووا َفلعووَاا أرن ننوودع  قَوويا مع "َيلوو  يتَووَرْءح عع

  (4)ا يا خير"يَ ا َّ 
 الترجيح:
يءه أالخ ف في المسألة خ ف بين علماأ المدرستين ليصيا  نْ أيتبين لنا 

عن ابن  يا المراد  نل ً يل, هب لسيبييهيقد نسب كثير من الماا  لى ثمانية مااهبإالخ ف 
في  يضاً أكما قاا   (5)"يقد خفي كين هاا ماهب سيبييه, على كثير من .رال كتابه" : مالك

قيا قيا الكسا ي  "يقاا ابن ي ي    (6)الماهب الثامن " يهي ماهب سيبييه, يهي الصحيح"
 . (7)نفس ال اما"ال لتحلي  , ستثناأاالنما هاا الليا لتلرير م نى ا  لى قيا سيبييه ي إيرءع 
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 (الإ)الناصب للمستثنى ما قبله من ف ا يغيره بياسطة  نْ أييترءح عند الباحث اليءه الثاني 
يقد رءحه السييطي يقاا: "َأنه بعَما قبا )إعاْل( م د   ,  سيبييهأنه ر أنلله ابن عصفير  يهي ما

ابنن باب.اا يالرند  َيَعزاهَّ ال.ليبين إعَلينهع بياسطتها َيَعلعيهع السيرافي َيابنن الباا  يالفارسي يَ 
فَّير لسيبييه  على النَمفن َّيا َمَ ه َفإعنْ  للمحللين قعَياساً  َطة النَياي َينسبه ابنن عَّصن ناصبه النفع نا بعَياسع

َتاَرهَّ ابنن الضا ع "   (1)َياخن
 

 تكون لبتداء الغاية في الزمان (م ن  ) -51
وو)يف الءوور فووي م نووى رءووح المووراد  رأ  الكوويفيين فووي بوواب حوور  التووي تكووين  (نن مع

  يير  الكيفيين بأنها تكين البتداأ الااية الزمانية  ,البتداأ الااية المكانية عند البصريين
 تفصيل المسألة:
دع النَحووَرا ع إعلَووى ابتووداأ الاايووة فووي المكووان باتفووا  نحووي:  ": المووراد  قوواا ووءع ووَن النَمسن مع
َقنَصوووى دع ا ن وووءع النَمسن

تكوووين البتوووداأ الاايوووة فوووي الزموووان عنووود البصوووريين, ياهوووب الكيفيوووين يال  ,(2)
 يالمبوورد يابوون درسووتييه إلووى أنهووا تكووين البتووداأ الاايووة فووي الزمووان, يهووي الصووحيح لكثرتووه نظموواً 

  (3)"ينثراً 
" اهوب  يلويا:  البصوريين أيرءح ر  ,نصافا نبار  المسألة في اإل ابن يردأيقد 
ياهب البصريين إلى أنه ال يءيز  است مالها في الزمان يالمكان  يءيز (نن مع )الكيفيين إلى أْن 

 اليا ما استدلي صحابنا يريدها لهاا الم نى يتأيّ أنكر أ " :بي حيانأقاا   (4)است مالها في الزمان"
 (5)به"

يالم.وهير مون  " حيوث يلويا: يقد قاا ابن مالك برأ  الكيفيين في .رحه للكافيوة
با يخصينها بالمكوان    ال تكين البتداأ الااية في الزمان( من)خف  أن قيا البصريين إال ا 

يهوووي الصوووحيح لصوووحة  يمووواهب الكووويفيين يا خفووو  ءوووياز اسوووت مالها فوووي ابتوووداأ الاايوووة مطللووواً 
  (6)السماع بالك" 

قوود قوواا السووييطي بوورأ  الكوويفيين يقوود نلووا عوون ابوون مالووك قيلووه بموواهبه  "خصووها 
َف  َخن يدَها للزمان َقاَا ابنون َمالوك َيغيور  البصرية إعاْل ا ن تَيينه بعالنَمَكانع يأنكريا يَّرَّ يالمبرد َيابنن درسن
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ْحة السماع بالك يح لصع َهبه  هََّي الْصحع  َيَكَاا َقاَا َأبَّي َحْيان لعَكثنَرة َالعك فعي َكَ   النَ َرب نظماً  ,َمان
  (1)َيَتأنييا َما كثر يءيده َلينَس بءيد " ينثراً 

 قَوواَا الرضووي    ":مييلووه للكوويفيين فووي المسووالة  (2)عوون الرضووي السووييطي نلووا يقوود
َهب النكَّووويفعّيين إعان اَل مووو لوووك اَيالظْووواهعر َموووان ووورهنع )نع مووون َقين وووا إعلَوووى آخع َيهَّوووَي كثيووور  (موووت مووون أيا الْلين

تع نَماا" سن   (3)االع
 الترجيح:

ريده في ك   ال رب ييميا الباحث إلى رأ  الكيفيين في المسألة يالك لكثرة ي  
َقنَصى: , كليله ت الىينثراً  نظماً  دع ا ن دع النَحَرا ع إعَلى النَمسنءع َن النَمسنءع مع

ت الى:  يقيله ,(4)
   ِد أَّسرَس َعَلى التْلنَي  معنن َأْياع َيين  , يقيا ال.اعر: (5)َلَمسنءع
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 راء المرادي المقيدة في الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين:آ : ثانياا 
كوووان الموووراد  يليووود إطووو   الخووو ف فيحوووده بءماعوووة دين أخووور , أي عوووال  دين  

 ءمهوويراهب مووالءماعووة, فيلوويا: "موواهب البصووريين إال ا خفوو " أي "أكثوور البصووريين    " أي 
"ب وور البصووريين" أي "ءماعووة موون الكوويفيين يقوود  البصووريين, ياهووب الكيفيووين يالمبوورد يأبووي زيوود

  :ألةمس ةع.ر إحد  ءم تها في 
 

 المسألة م
  إعراب ا سماأ الستة بالحركات أ  بالحريف  -0

 نين اليقاية  (إني يأني يلكني يكأني ) المحايف من أن في  -2

 ( ليس)عما (نن )إعماا إءياز   -3

  المحايفة ب د الياي (رببووو)ءياز الءر    -4
  عماا صيث المبالاة الخمسةإءياز   -5
 في الت ءب  (ما)م نى   -1
  النسبة تحاداي ال ما  خت فايءيب قطع الن ت عند   -2
  صياتف اا يا سماأ ا أالليا في   -8
  في عليك في ميضع ءر (الكاف)  -9
  ءياز منع صرف المستح  للصرف للضريرة  -01
  داتهأعد  تلد  ءياب ال.رط على   -00
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  إعراب األسماء الستة بالحركات أم بالحروف-5

مسوألة إعوراب   يابود  رأيوه فيهوامن المسا ا الخ فيوة المليودة التوي اكرهوا الموراد  
  مااهب ةسماأ ع.ر عراب هاه ا إن في أ   بالحريف  حيث اكرأا سماأ الستة بالحركات 
 تفصيل المسألة:

: " اعل  أن فوي إعوراب هواه ا سوماأ السوتة ع.ورة موااهب قود اكرتهوا المراد  يايل
 يأقياها ماهبان: أنا أاكرهما: (0) في غير هاا المختصر

ماهب سيبييه, يالفارسي, يءمهير البصوريين, أنهوا م ربوة بحركوات ملودرة فوي الحوريف  :ا يا
 ياتبع فيها ما قبا اآلخر لآلخر 

يواد , يالزءواءي مون البصوريين, يه.وا  مون الكويفيين فوي أحود قيليوه يالز  بالثواني: مواهب قطور 
   " (2) يمن يافله  أن إعراب هاه ا سماأ با حرف الماكيرة

, يقود تبوع ابون مالوك فووي (3) يقود اكور الموراد  فوي .ورحه للتسوهيا الموااهب ال .ورة
في اإلتبواع , (  امرس يابن  )رأيه يعل  عليه حيث يليا : "قاا المصنف يهي ا صح أنها نحي

                                                 

 ( ي ني ما اكره في .رحه للتسهيا 0)
  0/304( التيضيح 2)
 المذاهب العشرة كما وردت في شرح التسهيل للمرادي:( 3)

ا يا/ اهب سيبييه, يالفارسي, يءمهير البصريين, أنها م ربة بحركات ملدرة في الحوريف ياتبوع فيهوا موا قبوا 
 خر لآلخر اآل

يالزيواد , يالزءواءي مون البصوريين, يه.وا  مون الكويفيين فوي أحود قيليوه يمون يافلهو  أن  بالثاني/ مواهب قطور 
 إعراب هاه ا سماأ با حرف الماكيرة 

 الثالث/ أنها م ربة بالحركات التي قبا الحريف, يالحريف إ.باع, يهي ماهب المازني ياختيار الزءاج 
حركووات التووي قبووا هوواه الحووريف يهووي منليلووة موون هوواه الحووريف يهووي موواهب قووي  موونه  الرابووع/ أنهووا م ربووة بال

 الرب ي 
الخامس/ أنها م ربة بالحركات التي قبوا هواه الحوريف يليسوت منليلوة  بوا هوي الحركوات التوي كانوت فيهوا قبوا 

يهوي مواهب قوي   أن تضاف فتثبت الوياي فوي الرفوع  ءوا الضومة يانللبوت يواًأ  ءوا الكسورة يألفوًا  ءوا الفتحوة,
 من المتأخرين منه  ا عل  يابن أبي ال افية 

 السادس/ أنها م ربة من مكانين بالحركات يالحريف م ًا يهي ماهب الكسا ي يالفراأ 
السابع/ أنها م ربة بالتاير ياالنل ب حالة النصوب يالءور, يب ود  الوك حالوة الرفوع يهوي مواهب الءرموي يه.وا  

 في أحد قيليه 
)فووواك ياا مووواا( م ربوووات بحركوووات ملووودرة فوووي الحوووريف, يأن )أبووواك يأخووواك يحمووواك يهنووواك( م ربوووة  الثوووامن/ أن

 بالحريف يهي ماهب السهيلي يتلمياه الرند =
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, ثوو  اسووتثللت (أبنوويَّك ), فاتب ووت حركووة البوواأ بووالياي, فليووا(أبَّوويَّك )فأصووله (قووا  أبوويك )فووإاا قلووت
 (0) الضمة على الياي فحافت   "

 يقد علا المراد  صحة هاا الليا ب دة أيءه:
"ا يا: أن أصووا اإلعووراب أن يكووين بالحركووات ظوواهرة أي ملوودرة, فووان أمكوون التلوودير مووع يءوويد 

 النظير ل  ي دا عنه, يقد أمكن في هاه ا سماأ 
ن منها ما عرر است ماله دين عاما, فكان بالياي كليله  )أبي ءاد هياز( فلوي كانوت أالثاني: 

  (2) الياي كالضمة لساقها في اليصف على ال اما"
 ن فيوه خوريج عون ا صوا  يقد اعترر المراد  على الماهب الثاني في .ورحه 

ب أن يكوين بالحركوات يل ود  النظيور إا لويس فوي المفوردات موا ي ورب بوالحريف إا أصا اإلعورا
عوراب زا ود فو  ييءود الن اإل  علوى حورف ياحود (ا  مواا), ي (فيوك)غير هاه ا سماأ, يلبلواأ 
  (3)بخ ف الماهب ا يا"  اً الك في الم ربات إال .ايا

حيوووث  ي أيضووواً يقووود صووورل ابووون ي وووي  بفسووواد هووواا المووواهب, يفسووواد المووواهب الكووويف  
 نووه يلووز  منووه أن يكووين اسوو   يلوويا: "اهووب الزيوواد  إلووى أنهووا أنفسووها إعووراب, يالووك فاسوود أيضوواً 

نها م ربة مون مكوانين أ    ياهب الكيفيين الى  (فيك, ياي ماا)م رب على حرف ياحد يهي 
ى ن اإلعوراب إموارة علوى الم نوأا َبوبالحريف يالحركوات التوي قبلهوا    يهوي قويا ضو يف, مون قع 

  (4)يالك يحصا ب  مة ياحدة"
يموون   أسووها المووااهب يأب وودها عوون التكلووف نووهإقوواا ابوون مالووك عوون هوواا الموواهب   

ء له  حيثلطا ف المراد  في التيضيح حمله قيا المصنف في .رحه للتسهيا على التسامح 
ا عراب با حرف لكين الحركات ال تظهر يالحريف مفيدة ما تفيود الحركوات لوي ظهورت, يكمواإل

"أراد بووالك التلريووب علووى المبتوودس كمووا ف ووا كثيوور موون المصوونفين مووع اعتوورافه  :يلوويا المووراد  
  (5)بصحة ماهب سيبييه"

                                                                                                                                        

التاسووع يال ا.وور/ قوواا ا خفوو : أن هوواه ا حوورف دال ووا إعووراب, ياختلووف فووي تفسووير قيلووه  فلوواا أبووي اسووحا  =
فووي الحووريف التووي قبووا حووريف ال لووة يمنووع موون ظهيرهووا كووين  يالسوويرافي: الم نووى أنهووا م ربووة بحركووات ملوودرة

حركات من ءنسها  يقاا ابن السراج: م نى قيا ا خف  أنها حريف إعراب, يال إعراب فيهوا  حريف ال لة تطلب
 94.رل التسهيا للمراد   ال ظاهر يال ملدر فهي دال ا إعراب بهاا التلدير فيكين قيال التفسير ماهبين  انظر

  94للمراد   ,التسهيا.رل  (0)
  94 نفسه (2)
  94نفسه (3)
  0/014البن ي ي  ,.رل المفصا  (4)
  0/305التيضيح  (5)
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عرابها بالحركات هوي ا صوح, إعلى أن  يقيا ابن مالك في .رحه للتسهيا مدكداً 
, يالثانيووة مطللوواً (ابوون  ), ينووين (اموورأ  )لاتووان أحووداهما فووتح راأ أيضوواً  (اموورس يابوون )يلوويا " فووي  

عنوود (فوويك يأخياتووه)إتباعهووا الهمووزة يالمووي  فووي حركووات اإلعووراب, يهوواه أفصووح اللاتووين, ينحيهمووا
سووويبييه يأبوووي علوووي, يهوووي مووواهب قوووي  مووون ءهوووة الليووواس  ن ا صوووا فوووي اإلعوووراب إن يكوووين 
بالحركات ظاهرة أي ملدرة, فإاا أمكن التلدير على يءه ييءد م ه النظير ف  عديا عنه , يقد 

  (0)ن الك في هاه االسماأ فيءب المصير اليه ياقتصر الليا عليه" أمك
يقوود اكووور ابووون ا نبوووار  المسووألة حيوووث مووواا فيهوووا للموواهب البصووور , يبوووين صوووحة 
حءته  , يلويا: "يأموا البصوريين فواحتءيا بوأن قواليا: إنموا قلنوا "إنوه م ورب مون مكوان ياحود"  ن 

, يالفَوورن َّ بووين الم وواني اإلعووراب إنمووا دخووا الكوو   فووي ا صووا لم ًنووى يهوو زالووة اللْووبنسع ووا, يا  ي الَفصن
المختلفة ب ضها من ب ر, من الفاعلية يالمف يلية إلى غير الك يهاا الم نى يحصا بوإعراب 

يالا  يدّا على صحة ما اهبنا إليوه يفسواد موا  ءة إلى أن يءم يا بين إعرابين   ياحد  ف  حا
ي كو   ال ورب  فوإن كوا م ورب فوي ك مهو  لويس لوه إال اهبيا إليه أن ما اهبنا إليه لوه نظيور فو

               إعوووووووراب ياحووووووود, يمووووووووا اهبووووووويا إليوووووووه ال نظيوووووووور لوووووووه فووووووووي ك مهووووووو   فإنوووووووه لوووووووويس فوووووووي ك مهوووووووو 
  (2)م رب له إعرابان "

ياكووور حءوووة الكووويفيين, يبوووين فسوووادها, يلووويا: "أموووا الكيفيوووين فووواحتءيا بوووأن قووواليا: 
تكوين إعراًبوا لهواه ا سوماأ  -الضومة يالفتحوة يالكسورة التوي هوي-أءم نا على أن هاه الحركات 

فووي حوواا اإلفووراد, نحووي قيلووك: هوواا أِب لووك, يرأيووت أًبووا لووك, يمووررت بووأب  لووك, يمووا أ.ووبه الووك, 
يا صوووا فيوووه أَبوووِي, فاسوووتثلليا اإلعوووراب علوووى الوووياي, فوووأيَق َّيه علوووى البووواأ يأسووولطيا الوووياي  فكانوووت 

صوب, يالكسورة ع موة للءور    يهواا االسوتدالا عنود  الضمة ع موة للرفوع, يالفتحوة ع موة للن
  (3) فاسِد "

 :الترجيح 
 نن ا  غلب النحييين ي أمما سب  يتبين لنا أن الماهب ا يا هي الماهب الراءح عند 

ن عووو اً علوووى التسوووامح, إال أن فيوووه خريءووو تسووواهليا فوووي المووواهب الثووواني كموووا قووواا الموووراد  حمووو ً 
أن يكين بالحركات  يقد ماا إليه كثير من النحوييين كوابن ا صا في اإلعراب  إا أنّ  ,ا صا
 ياهلل أعل     بي حيان, يابن ي ي , يالمراد , يابن عليا, يابن ا نبار أمالك, ي 

 

                                                 

  49-48/ 0.رل التسهيا  (0)
  0/09نصاف اإل (2)
  21 /0نفسه (3)
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 نون الوقاية. ني(إني وأني ولكني وكأ) في (أن)المحذوف من -4
ي ي إنوو)المحووايف موون مسووألة يموون المسووا ا المليوودة التووي أبوود  فيهووا المووراد  رأيووه 

أنه ماهب ا كثرين من البصوريين يالكويفيين  ينلوا  إلى نين اليقاية, يأ.ار (أني يلكني يكأني
خر المحايف النين الثانية يالب ر اآل نْ أن الب ر ير  أط   في الخ ف من راأ قيدت اإلآ

 يلى المحايف النين ا  نْ أير  

 تفصيل المسألة:

 أن المحايفة من "إني يأني يلكني يكأني" اهب إليه الناظ  منما يليا المراد :"
السواقط هوي  نين اليقايوة هوي مواهب ا كثورين مون البصوريين يالكويفيين, ياهوب ب ضوه  إلوى أنّ 

  (1) المحايف هي النين ا يلى" النين الثانية ياهب ب ضه  إلى أنّ 

ا بودليا قيلنو  يا اللا وا بوأن النوين المحايفوة هوي نوين اليقايوةيقد رءح الماهب ا 
مووا اهووب إليووه "يقوواا أنووه موواهب سوويبييه:  نوود اإل.وو ار إلووى يوواأ المووتكل   ع (ل لووي) (ل ووا)فووي 

نووين اليقايووة هووي موواهب ا كثوورين موون  (إنووي يأنووي يلكنووي يكووأني)النوواظ  موون أن المحووايف موون 
إلوى أن  اآلخورينياهوب , اهب ب ضه  إلى أن الساقط هي النين الثانيوة   البصريين يالكيفيين

    يهووووي موووواهب (ل لووووي)النووووين ا يلووووى  يالصووووحيح: ا يا,  نهووووا طوووورف, يبوووودلياالمحووووايف هووووي 
  (2)"سيبييه 

يلو  يوزد فوي تفصويله, يلكون ابون ي وي    (3)فوي .ورحه للتسوهيا يقد اكر الك أيضاً 
يقوود  ت,خرهووا نينوواآبووين سووبب حوواف نووين اليقايووة لكثوورة اسووت مالها فووي ك مهوو , ياءتم ووت فووي 

ف اا على ا  نما ءاز الك فيها حم ً ا  ي   بأصا في لحا  النينيهي ليست   استثلليا التض يف
  (4)سية حافها ءتماعاالفهاا 

ا يوراه الموراد  فوي المسوألة مون أّن مواهب ا كثورين مون يميوا الباحوث لمو :الترجيح
عند اسناد ياأ   ي(ي يكأنّ ي يلكنّ ي يأنّ )إنّ البصريين يالكيفيين هي أّن المحايف نين اليقاية من 

  (5)ة لها   نها طرف  يقد قاا سيبييه: "حافيا التي تلي الياأ"المخاطب

                                                 

  0/383التيضيح( 0)
  0/383نفسه( 2)
  052.رل التسهيا, للمراد  ( 3)
  2/348.رل المفصا( 4)
  2/319الكتاب( 5)
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 (ليس )عمل (ن  )إعمال إجواز -4
ي كتابوووه ييءوووه الخووو ف فيهوووا  ءوووياز مووون مسوووا ا الخووو ف التوووي اكرهوووا الموووراد  فووو

يقود بوين الموراد  رأيوه فوي  (ليس)عمالها عماإعما ليس حيث منع أكثر البصريين  (إن)عمااإ
  عمالهاإ حيث أءاز المسألة

 تفصيل المسألة:
الكسووا ي يأكثوور الكوويفيين  (لوويس)فأءوواز إعمالهووا إعموواا  (إن)يلوويا المووراد  :"أمووا  

يطا فوووة مووون البصوووريين, يمن وووه ءمهوووير البصوووريين, ياختلوووف عووون سووويبييه يالمبووورد, يالصوووحيح 
 .(1)" اإلعماا يقد سمع في النثر يالنظ 

اللياس فلد صرل به في .ورحه فأما  ,يقد اعتمد في ترءيحه على اللياس يالسماع
نها للحواا يدخيلهوا علوى الم رفوة يالنكورة أفي النفي , ي  (ما)نها .اركت للتسهيا "أما اللياس فأل

  (2)على إلحا  ال" راءحاً  (ليسوو)لحاقها بإن يكين أفملتضى النظر 
"أمووا  يلوويا:نهووا لاووة أهووا ال اليووة موون ال وورب يعليهووا اعتموود أمووا السووماع فلوود أكوود أي 

إن الوك ), فمون النثور, قويله : ا ال اليوة نلوا الوك ب ور النحوييين اع فلد ثبت أنها لاوة أهوالسم
          (إن قا موووووواً ) يقوووووواا أعرابووووووي: (موووووون أحوووووود إال بال افيووووووة خيووووووراً  أحوووووودِ  إنن ), ي (ناف ووووووك يال ضووووووارك

ي إعنع بي الفتح في المحتسوب أن سو يد بون ءبيور قورأ أيقد اكر  (أنا قا ماً  إنن )يريد  َن تَودنعَّيَن الْواع
ثَووووواَلكَّ ن  َبووووواًدا َأمن ووووونن دَّينع اللْوووووهع عع مع

(3)

خبرهوووووا  (عبووووواداً )اسووووومها ي (الووووواين)نافيوووووة ي (نن إ) علوووووى أنْ (4)

  (5)"صفة (أمثالك )ي
 ما ان.ده الكسا ي: أما النظ  فلد اعتمد على 

لعيا عَ ووووووَي مَّ وووووونن هَّ إ" َتين  (6) انعينووووووَ فع النَمءَ ووووَلى َأضن وووووووو عَ إالْ   د  وووَلى َأحَ وووسن
 

 
 
 
 
 

                                                 

  0/502( التيضيح0)
  308للمراد   ,( .رل التسهيا2)
  094/9ا عراف( 3)
, يم.كا إعراب 0/221, يالمحتسب في .ياا اللرآن, البن ءني3/002م اني اللرآن, للنحاس( 4)

  2/211, ياإلتلان في علي  اللرآن, للسييطي0/118, يالتبيان في إعراب اللرآن, لل كبر  0/312اللرآن
  308للمراد   ,هيا( .رل التس5)
  34سب  تخريءه (1)
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 يقيا أخر: 
َاال    إعنن النَمرأَّ َمينتا بعاننلعَضاأع َحَياتعهع   (0)َيَلكعنن بعَأنن يَّبنَاى َعَلينهع َفيَّخن

 
 

يتخصيصووووه الووووك  (إن هووووي مسووووتيليا)ال إن قوووويا موووون زعوووو  بأنووووه لوووو  يووووأت يقوووود أكوووود علووووى بطوووو 
  (2)"بالضريرة

 يلويا: نهوا لاوة أهوا ال اليوة مون ال وربأكد أ حيث عمالهاإ فيحيان  يبأ رأ يهي 
لصوووحيح ءوووياز يا ,ضوووريرة (هوووي مسوووتيلياً  إنن )أكثووور أصوووحابنا يووواهب إلوووى أنهوووا ال ت موووا يقيلوووه "

عمالهووا مووع إن أييوور  ابوون ه.ووا   (3)    "اً ينظموو اً ك لاووة  هووا ال اليووة نثوور إعمالهووا إا قوود ثبووت الوو
 (4)  ءيازه نادر عن ال رب

يمواهب الكويفيين خو  الفووراأ "  بليلووه:عمالهوا إعليووا اللوا لين بءوياز يقود اكور ابون 
يقوواا بووه موون البصووريين أبووي ال بوواس المبوورد يأبووي بكوور بوون السووراج يأبووي  (لوويس)أنهووا ت مووا عمووا 

  (5)"علي الفارسي يأبي الفتح بن ءني
يأءواز إعمالهوا الكسوا ي يأكثور الكويفيين يابون "حيث يلويا :السييطي  يهي ما يراه

.(6)"سراج يالفارسي يابن ءني يابن مالك يصححه أبي حيان ال
" نلووا السووهيلي أن :يقوود اكوور المووراد  االخووت ف فووي النلووا عوون  سوويبييه يالمبوورد 
 :ينلا النحاس عكس الك عنهما يقاا ابن الطواهر  الك عمالها يأن المبرد يمنعإسيبييه أءاز 

أكثووور النحوووييين يزعموووين فوووي إن  قووواا المصووونف :ي (لووويس )عموووااإعمالهوووا إنوووا سووويبييه علوووى 
  (7)االهماا يك مه م. ر بأن ماهبه فيها االعماا"

أن نلا النحاس هي الصياب بدليا ما يرد في الملتضب عن المبرد  الباحثيير  
يكوووان    (اً منطللووو موووا زيووودِ )أ   (اً منطللووو زيووودِ  نن )إ :تلووويا   (موووا)م نوووى فوووي تكوووين ( )إنن  : "قيلوووه

                                                 

, ي.ووووورل 0/308, ي.ووووورل ابووووون عليوووووا 0/503, يالتيضووووويح0/201البيوووووت بووووو  نسوووووبة فوووووي الءنوووووى الوووووداني (0)
  2/291, يءامع الدريس ال ربية4/018, يالخزانة0/454, يالهمع0/218ا .ميني

  إن المرأ ميتا""في قيله:  فرفع بها ينصب (ليس)النافية عما  (إن)حيث أعما ال.اهد فيه: 
  308للمراد   ,( .رل التسهيا2)
  0212رت.اف ( اال3)
  0/229يضح المسالكأ( 4)
  0/302( .رل ابن عليا5)
  0/453همعال( 1)
  308للمراد   ,( .رل التسهيا2)
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لوف أكموا تودخا   يخبوره حورف نفوي دخوا علوى ابتوداأ  نهوا  فوع الخبورر  إالسيبييه ال ير  فيهوا 
     (1)"(ما)يالك كماهب بني تمي  في   االستفها  ف  تايره

 الترجيح:
(عموا )لويس( عمواا )إنن إ المسوألة حيوث  أءواز فويالموراد  ييميا الباحث لما يراه 

 :أمرين على مستنداً 
 على الم رفة يالنكرة  يدخيلها في النفي  على )ما( يا: قياساً ا 

يَن َتدنعَّيَن معنن دَّينع  إعنع س يد بن ءبير  اأةقر فمن الك  ينثراً  الثاني: ليريد السماع به نظماً  اْلاع
ثَا َباًدا َأمن مون أحود إال  خيوراً  أحودِ  إنن ), ي (إن الك ناف ك يال ضارك:) يقيا ال رب (2) كَّ ن لَ الْلهع عع

 :( يمن النظ  قيا ال.اعربال افية
َاال    بعاننلعَضاأع َحَياتعهع  إعنن النَمرأَّ َمينتاً  َيَلكعنن بعَأنن يَّبنَاى َعَلينهع َفيَّخن

 
 
 

ال اليووة موون ال وورب يعلووى هوواا الموواهب كووا موون المووراد  يابوون عليووا ياال.ووميني أنهووا لاووة أهووا ي 
  سييطيالياالزهر  يابي حيان ي 

 
 المحذوفة بعد الواو (ربــ)ب جواز الجر-3
ا ا الخ فيوووووووة التوووووووي يردت فوووووووي كتووووووواب التيضووووووويح للموووووووراد  يالتوووووووي يمووووووون المسووووووو

المحايفووووة ب وووود الووووياي, فموووواهب الكوووويفيين يالمبوووورد أن  (ربوووووو)كووووان لووووه فيهووووا رأ  ءووووياز الءوووور ب
  المضمرة (ربو), أما البصريين فيرين أنه برال اما في الء يالياي ه

 تفصيل المسألة: 

الءوووووور بهووووووا,  كيفيووووووين إلووووووى أنْ أمووووووا الووووووياي فوووووواهب المبوووووورد يال : " المووووووراد  يلوووووويا 
  (3)المضمرة يهي ماهب البصريين" (ربوو)يالصحيح أنه ب

فووووووواهب  (رب)" يأموووووووا ياي حيوووووووث يلووووووويا :يقووووووود .ووووووورل الوووووووك فوووووووي الءنوووووووى الوووووووداني 
 (ربووووووووو)الءووووووور ال ب , يأنْ (رب)المبووووووورد, يالكيفيوووووووين, إلوووووووى أنهوووووووا حووووووورف ءووووووور, لنيابتهوووووووا عووووووون 

   المحايفة
 
 

                                                 

  2/359( الملتضب0)
  094/9ا عراف( 2)
  2/222التيضيح  (3)
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 للصا د بها, كليله:ياستدا المبرد على الك بافتتال ا
 

 
  , قوواا ابون مالووك:(الفوواأ يبوا)ي ن الووياي أسوية   المحايفووة, ال بوالياي (ربووو)الءوور ب يالصوحيح أنّ 

  (2) المحايفة " (ربو)يل  يختلفيا في أن الءر ب دهما ب"
س كووا ءووار بلواأ عملهووا قوواا "يلويا  ي  (رب)حوواف  –رحمووه اهلل  –يقود أءوواز سويبييه 

                             ن المءوووووووووورير داخووووووووووا فووووووووووي الءووووووووووار, فصووووووووووار عنووووووووووده  بمنزلووووووووووة حوووووووووورف ياحووووووووووود  يضوووووووووومر
لوى تخفيوف موا أكثور إ نهو   فمن ث  قبح, يلكنه  قد يضمرينه ييحافينه فيموا كثور مون ك مهو  

 ياست ماله أحيج    ث  اكر قيا ال نبر : 
 (3)يما يخ.ى السُّماة َربيبَّها ل طف    يءْداأ ما يَّرنَءى بها اي قرابة  

 
 

  (4)"( اأيرب ءدْ )قاا سم نا الك ممن يرييه عن ال رب  حيث أنه  يريدين 
يبلود )فيليلوين  (رب)بم نوى   ال رب تست ما الوياي مبتودأة يقد اكر ابن السراج أنْ 

  (5)يهاا كثير (يرب بلد)يريدين  (قط ت
ن رأ  الكويفيين يهوي يقود بويْ  ,الخمسوينا نبار  المسألة يهي الخامسة ي ابن ياكر 

ليوه اهوب أبوي ال بواس المبورد مون البصوريين, ( رب)أن ياي ت ما فوي النكورة  يتخفور بنفسوها, يا 
ملودرة, يحءوة الكويفيين أنهوا  (ربو)نموا ال موا لوا  ي  ,ال ت موا (رب)لوى أن ياي إياهب البصوريين 

 د يرد قيا ال.اعر:يق  ف ملت عملها, يال يءيز االبتداأ بال طف (رب)نابت عن 
 
 

                                                 

 ه :, يعءز 014( البيت لردبة بن ال ءاج في دييانه0)
َتبعهع ا عن  ع َلْماعع الَخَف ن                           مَّ.ن

, يال.وو ر 3/0429, ي.وورل الكافيووة 0/353, يالمنصووف 2/231, يالخصووا ا 2/315ي.وورل أبيووات سوويبييه  
, 4/201  يبوووووووو  نسووووووووبة فووووووووي الكتوووووووواب 01/25, يخزانووووووووة ا دب 0/02, يضوووووووورا ر ال.وووووووو ر 0/13يال.وووووووو راأ 
  0/48لداني, يالءنى ا2/389يا صيا

ال.ووواهد فيوووه: ءووور )قوووات ( بووووياي )رب( المحايفوووة علوووى اعتبوووار أن هووواه الوووياي حووورف ءووور, يهووواا مووواهب المبووورد 
 يالكيفيين 

  054الداني  ىالءن( 2)
    4/22, يالمخصا البن سيدة3/010  يب  نسبة في الكاما 2/013( البيت منسيب لل نبر  في الكتاب 3)

 ", يالملصيد: رب ءداأ  يءْداأ ما يَّرنَءى بها" ال.اهد فيه: حاف )رب( في قيله
  2/294الكتاب لسيبييه  (4)
  0/421ا صيا في النحي (5)

 (0)يقات  ا عما  خاي  المختر 
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 (0)ال ال يسا  ال الي افير ي إ  يبلدة ليس بها أنيس

 فالياي ليست عاطفة 
ملووودرة,  (ربووووو)نموووا ال موووا لا  أمووا البصوووريين ف للووويا قووويله  بوووأن الوووياي ليسووت عاملوووة ي 

نهوا ياي أ نوه غيور مخوتا يالوا  يودا علوى  ,يالك  ن الياي حرف عطف يهوي ال ي موا .وي اً 
  (2)"( يرب بلدة)ها م ها ال طف ءياز ظهير 

, يالءوور بهووا نفسووها عنوود الكوويفيين (رب)الووياي تءوور بم نووى  نّ : "إييلوويا أبووي حيووان
             الءووووووووور ب ووووووووودها هوووووووووي م هوووووووووا, يالم.وووووووووهير أنْ  (ربووووووووووو)يال يووووووووودتى ب يمووووووووون يافلوووووووووه, (3)يالمبووووووووورد 
  (4)" (رب)بإضمار 

  يقووود (5)محايفوووةال (ربووووو)يهوووي موووا عليوووه ابووون ه.وووا  فوووي أنهوووا ياي ال طوووف يالءووور ب
  (1)أيردها الزبيد  يقاا بالماهب البصر 

" لووو  يختلوووف أحووود مووون :يقووود نلوووا الموووراد  فوووي .ووورحه للتسوووهيا عووون ابووون عصوووفير
, يزع  المبرد أن الءر ب د الوياي بوالياي (رب)لنيابتهما مناب  (الفاأ يباو)الخفر ب النحييين أنْ 

  (2)نفسها"
الفواأ )"ال يصوح الوك  ن الوياي أسوية  :يقد نلا قيا ابون مالوك فوي .ورحه للتسوهيا

يال وواطف  ,ب وودها, ي نهووا عاطفووة لمووا ب وودها موون الكوو   علووى مووا قبلهووا (رب)ضوومار إفووي  (يبووا
مون  سولاط الوراي  .وي اً إيال يمنع كينها عاطفوة افتتوال ب ور ا راءيوز بهوا إلمكوان   ليس ب اما

                                                 

, 01/08, يخزانووة ا دب 0/542,ي.وورل التصووريح 49( البيووت لءووران ال وويد عووامر بوون الحووارث فووي دييانووه 0)
, ي.رل الكافية 0/209صاف , ياالن0/091, يعلا النحي 4/404, يالملتضب 0/213يب  نسبة في الكتاب 

  2/251, يالهمع 0/515,.رل اال.ميني 0/014,يالءنى الدني 0/504
يقووود ءووواأ المسوووتثنى , "لووويس بهوووا أنووويس إال الي وووافير" فهووواا كووو   توووا  غيووور ميءوووب منلطوووع ال.ووواهد فيوووه: قيلوووه: 

 بالرفع على اإلتباع, يهاا ءا ز في لاة بني تمي   (الي افير)
  0/302نصاف اإل( 2)
  2/341الملتضب ( 3)
  0202االرت.اف ( 4)
  0/123ماني اللبيب  (5)
  045ا ت ف النصرة ( 1)
  225للمراد  ,.رل التسهيا( 2)
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يالك رد على   (0)" ر ما في نفسهيإلمكان عطف الراءز ما افتتح به على ب  رءيزة متلدماً ا 
 قيا المبرد المستدا بافتتال اللصا د بها يمن يافله من الكيفيين 

 الترجيح:
 ن هووي الووراءح,يالبصووري اهب مووفووي أدلووة الفووريلين, يتبووين أن  يالتحليووا ب وود النظوور

نهووا ياي ال طووف ءووياز أمخووتا يالووا  يوودا علووى  يغيوور  ن الووياي حوورف عطووف غيوور عامووا,
 ياهلل أعل   ( يانما ءرت بم نى )رب( يرب بلدةنحي )ا ظهيرها م ه

 
 عمال صيغ المبالغة الخمسةإجواز  -1

اكر  حيثيمن المسا ا المليدة التي كان للمراد  فيها رأ  عما صيث المبالاة   
  يخالف أكثر البصريين يالكيفيين  ,عمالهاإياف  سيبييه في ءياز , ي الخ ف في المسألة
 تفصيل المسألة:
" مووواهب سووويبييه ءوووياز إعمووواا هووواه ا مثلوووة الخمسوووة, يمنوووع أكثووور :الموووراد لووويا ي

البصووووريين موووونه  المووووازني يالمبوووورد إعموووواا ف يووووا يف ووووا    يمنووووع الكيفيووووين إعموووواا الخمسووووة    
  مثاا فّ اا قيا من سم ه ينثراً  يالصحيح ماهب سيبييه يمن يافله  ليريد السماع بالك نظماً 

  (2) .ّراب"سيبييه: "أما ال سا فأنا 
عمالهووا حيووث يلوويا : "يموون كوو   إالنحوواة البصووريين الوواين من وويا موون ابوون السووراج ي 

هوواا المءوور ,  (علووي )ي (رحي و)كوو (ف وويً  )  يقوود أءوور  سوويبييه: (3)(نووه لمنحووار بيا كهووا)إال وورب: 
اات ه أن يكين صفة الزمة للباب (ف يً  )يقاا: م نى الك المبالاة, يأباه النحييين من أءا أن 

َ  فهوي كوري , يَ.ورََّف فهوي .وريف, ياللويا  (َف َّاَ )يأن يءر  على  نحوي: َظورََّف فهوي ظريوف, َيكورَّ
   (4)عند  كما قاليا"

( ف يووا)عمالهووا: "فأمووا مووا كووان علووىفووي إالمبوورد فووي الملتضووب سوويبييه   خووالفيقوود 
إنموا هوي اسو   (ف وي ), يالك أن , فلد أءاز سيبييه النصب فيه يال أراه ءا زاً (رحي  يعلي )نحي:

الفاعووا موون الف ووا الووا  ال يت وود   فمووا خوورج إليووه موون غيوور الووك الف ووا فمضووارع لووه ملحوو  بووه, 
 (5)نحي: كر  فهي كري " (َف َّاَ )في ا صا إنما هي ما كان على  (لف يا)يالف ا الا  هي 

                                                 

  225( نفسه0)
  2/853( التيضيح2)
ووعَّ الَبيا ووك يلوواا  (3) يووار َفتعْيووة َحَسووَنِة, َيالنَءمن يَنِة خع َيننَحوورَّ  :أ  ,ييَصووف بووالءيد :للمبالاووة   يهوويَناقَووِة با عكووِة: َسوومع

  5/092,لسان ال رب مادة )نحر(5/031البصا ر يالاخا ر  بي حيان التيحيد  سمان االبا 
  0/024البن السراج ,( ا صيا4)
  2/004( الملتضب5)
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ضومار إأبي حيان ماهب المان ين على أنه إن يءد مف يا ب ودها فهوي علوى  بيني 
ن يءود ا  عماا .يأ منها في المف يا, ي إنه ال يءيز أيليا : " اهب الكيفيين الى  ف ا يفسره 

  (1)ضمار ف ا يفسره   " إمف يا ب دها فهي على 
ا لف وووويزاد السووووييطي فووووي أسووووباب المنووووع عنوووود الكوووويفيين حيووووث َزاَدت علووووى م نووووى ا

َبالَاوة فعوي أف الهووا يلويا مبالاوة إا ال مبالاوة فووي  نهوا زادت علوى م نووى الف وا بال" :بالمبالاوة ي مَّ
 .(2)"أف الها يلزياا ال.به الصير 

ياكر ابن ي ي  أن أكثر النحييين قد خالفيا سيبييه في ف ا يف يا قاا: "يخالف 
يرءوووح رأ    " اه المثوووا الخمسوووة, يهموووا ف وووا يف يووواسووويبييه أكثووور النحوووييين فوووي بنووواأين مووون هووو

يالصووحيح مووا اهووب اليووه سوويبييه يهووي " : يلوويا  (ف يووا)عموواا إسوويبييه فووي المسووألة حيووث علووا 
ف ووويا يمف ووواا )اا كانوووت م ديلوووة, ءووواز أن تت ووود   فمووون الوووك إالليووواس,  ن صوووفات المبالاوووة 

موووون  (علووووي )ي (راحوووو )موووون  (رحووووي )ااا كووووان م ووووديال, كليلووووك:  (ف يووووا), فهكوووواا سووووبيا (يف وووواا
 (3)" (عال )

 (يف يووا يف ووا ف وواا يمف وواا يف وويا)" صوواة للكثوورة :يابوون عليووا فووي المسووألة يلوويا 
عمواا الث ثووة ا يا أكثوور موون إعموواا   (ف يووا يف ووا)في موا عمووا الف ووا علووى حوود اسوو  الفاعووا يا 

عماا  موا سوم ه سويبييه مون قويا ب ضوه : (ف واا)فمون إعمواا (ف وا)أكثور مون إعمواا  (ف يا)يا 
 (4)أما ال سا فأنا .راب"

 الترجيح:
 صحيحهي ما اعتمد عليه المراد  في تيه ,ييميا الباحث إلعمالها ليريد الك في النظ  يالنثر

يمون الونظ   اب"رْ فمن النثر ما اكره سيبييه من قيا ال رب :"أما ال سا فأنا .َ   سيبييهللماهب 
 قيا ال.اعر:

بع َلبّ ووووا الحَ ووَأخ َل َ   ها وووو لَ ووها ءع ووًا إليوووواسووووورن  (5)يليس بياّلجع الَخيالفع َأعن

                                                 

  2283رت.اف ( اال0)
  3/25( الهمع2)
  4/91شرحالوفصل(3)
  2/111شرحابنعقيل(4)
,      313/ 0ي.ووووورل أبيوووووات سووووويبييه  ,000 /0الكتووووواب  فوووووي لووووور للَّووووو خ بووووون حوووووزن بووووون ءنووووواب المنالبيوووووت ل (5)

  ,052/ 8يخزانوووة ا دب  ,18/ 2ي.ووورل التصوووريح  ,"ث وووا" 83/ 00يلسوووان ال ووورب  ,29/ 1ي.ووورل المفصوووا 
    2/91يهمع الهيامع  ,2/423عليا ي.رل ابن ,221/ 3يأيضح المسالك ,003/ 2يب  نسبة في الملتضب 

يهي صياة مبالاة عما الف ا, فنصب به المف ويا يهوي  (لباساً )لها", فإنه قد أعما      ء "لباساً ال.اهد فيه: 
  (أخا الحرب), يقد اعتمد على يصف ماكير يهي (ء لها)
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 يقيا اآلخر: 
مانعهاَضريِب ب اع الْسينفع سَّيَ  سع ميَّا زادًا فإّنَك عوووووووإاا عَ   َنصن  (1)اقعرَّ وووووودع

 
 في التعجب (ما)معنى -6

ما  في كتابه التيضيح  يمن المسا ا الخ فية المليدة بين المدرستين عند المراد 
كون الخو ف فهوي اسو  مبتودأ ل  عند قيلنا "ما أحسون زيوداً  (ما)يرده في باب الت ءب في م نى أ

 .في م ناها
  :تفصيل المسألة 

"ففووي م ناهووا خوو ف  موواهب سوويبييه يءمهووير البصووريين أنهووا اسوو   :المووراد يلويا 
تا  نكرة, يالف وا ب ودها خبرهوا, يهوي الصوحيح   ياهب ا خفو  يطا فوة مون الكويفيين إلوى أنهوا 

ًدا .وووويأ ميصوووويلة, يالف ووووا صوووولتها يالخبوووور محووووايف الز  الحوووواف, تلووووديره: الووووا  أحسوووون زيوووو
  (3)للكسا ي أنها ال محا لها من االعراب .اااً  يقد نلا في .رحه للتسهيا خ فاً   (2)عظي "

رأ  سوويبييه يالخليوا أنهوا اسوو   نّ أن راأ النحواة فبويْ آفووي .ورحه يرد ابون ي وي أيقود 
يهي في ,  (حسن زيداً  .يأ)يالم نى عنده   ,يتلديرها ب.يأ ,تا  غير ميصيا يال ميصيف

غيوور  تاموواً  ن تكووين اسووماً أخفوو  فإنووه اسووتب د يقوود نلووا اضووطراب موواهب ا   ع باالبتووداأمحوا رفوو
يمووا ب وودها , (الووا )نهووا اسوو  ميصوويا بم نووى إالم.ووهير موون ماهبووه  , يلوويا:"اسووتفها  يال ءووزاأ

يهوواا مووا عليووه ءماعووة   (.وويأِ  الووا  أحسوون زيووداً )ءملووة صوولة يخبرهووا محووايف يتلووديرها عنووده 
   (4)"الكيفيين

في الت ءوب بم نوى  (ما)خف  كان يليا مرة ن ا أعن ابن درستييه   يضاً أينلا 
يالوك   إال أنوه لو  يودت لهوا بصوفة ,يمورة يلويا هوي ميصويفة ,إال أنه ل  يدت لها بصلة (الا )

                                                 

        يالووووودرر,0/21ي.ووووورل أبيوووووات سووووويبييه  , 0/000الكتووووواب  البيوووووت  بوووووي طالوووووب بووووون عبووووود المطلوووووب فوووووي (1)
يبووو  نسوووبة فوووي   4/242خزانوووة ا دبي  ,18/ 2لتصوووريح ي.ووورل ا ,1/21ي.ووورل المفصوووا  ,220/ 5الكامنوووة 
  92/ 2يهمع الهيامع  ,225ي.رل قطر الند   ,220/ 3يضح المسالك , يأ2/004الملتضب

وا َعَموا ف لوه حيوث نصوب , صوياة مبالاوة للضوارب  (ضوريب)"ضوريب     سوي ", فوإن ال.اهد فيوه:  يقود َعمع
 ضريب , يقد اعتمد على مخبر عنه محايف, أ : أنت (سي )
  881-2/885التيضيح (2)
  141للمراد  ,( .رل التسهيا3)
  4/421.رل المفصا  (4)
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.يهواا قريوب مون مواهب الءماعوة ,يالف ا يما ب دها في ميضوع خبور ,بها لما أريد فيها من اإل

  (1)"يا فض يف ءداً ما ا أ" :يا بليلهخف  ا   ا أنكر ابن ي ي  ر أيقد 
بهوا  كمون قواا فوي اإل (مون يأ )ابن درستييه فيهوا االسوتفهامية فهوي بمنزلوة   يير 

ياعتوورر عليووه , أنووه موواهب الفووراأ موون الكوويفيين إلووى .وواريأ ,نووه عظووي أراد أاا إ (أ  رءووا زيوود)
  (2) استفها  فب يد ءداً  (ما)ن أ من ما اكره أْما ابن ي ي 

االسووتفها  الم.وويب بالت ءووب ال يليووه  إال :"يقوود رد المووراد  الموواهب الكوويفي بليلووه 
ووَحابَّ النَمينَمَنووةع ا سووماأ نحووي:  َمووا َأصن

الم.ووار إليهووا مخصيصووة با ف وواا, يبأنهووا لووي  (مووا)ي (3)
  (4)(أ )كان فيها م نى االستفها  لءاز أن يخلفها 

 الترجيح:
فوي الت ءوب اسو  توا  فوي أن )موا( الموراد  ير يسويبييه ي الءمهو موا يوراه لالباحث  ييميا

نكوووورة, يالف ووووا ب وووودها خبرهووووا  يقوووود بووووين المووووراد  سووووبب الووووك أّن قصوووود المت ءووووب اإلعوووو   بووووأن 
المت ءوب منوه اي مزيووة ادراكهوا ءلوي, يسووبب االختصواا بهوا خفووي, فاسوتحلت الءملوة الم بوور 

  (5)  متلي بإفها بها عن الك أن تفتتح بنكرة غير مختصة ليحصا بالك ايها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  4/421.رل المفصا  (0)
  4/420 نفسه (2)
  8/22الياق ة  (3)
  2/885التيضيح (4)
  2/881نفسه (5)
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 وجوب قطع النعت عند اختالف العمل واتحاد النسبة -9
اا اختلووف إموون المسووا ا المليوودة التووي أبوود  المووراد  رأيووه فيهووا ال امووا فووي الن ووت 

فأيءوب اللطوع يهوي (, الكريموان خاص  زيد عمراً )ال ما ياتحدت النسبة من ءهة الم نى كليلنا 
أمووووا الكسووووا ي يالفووووراأ يابوووون سوووو دان موووون الكوووويفيين   يصوووورل بأنووووه الصووووحيح ,صووووريينموووواهب الب
 (الكريموان خاص  زيد عمراً )ب الفراأ المرفيع بما نلا عنه في يغلْ , تباع لى ءياز اإلإفياهبين 

  تباع في الحالتينيأءاز ابن س دان اإل  

 تفصيل المسألة:

فوواللطع فووي     موون ءهوة الم نووىأن يختلووف ال موا يتتحوود النسووبة " : المووراد  يلويا
ب ووووووحيح ماهوووووويالص    اإلتبوووواع (0) دانوووووويأءوووواز الفووووراأ يابوووون س   هوووواه ياءووووب عنوووود البصووووريين 

  (2)"البصريين

يهاه المسألة التي نللها المراد  عن .يخه أبي حيان حيث اكرها يصحح 
ا في الن ت نما هي الخ ف في ال امإالخ ف فيها  نْ ألى إالماهب البصر  فيها يأ.ار 

  (3)يليا: "هاا الخ ف في المسا ا مترتب عن ال اما في الن ت"
 نْ أ كثور المحللوينأخفو  يالءرموي ي ماهب الخليوا يسويبييه يا  نْ أبي حيان أن يبيْ 

موون الحووظ التب يووة موون حيووث اتحوواد م نووى  فموونه ياختلفوويا   ال امووا فووي الن ووت تب يتووه للمن وويت
ءهووة  بوواخت فيال يبووالي  ,عوورابيموونه  موون .وورط اتحوواد اإل ,في اختلووأعووراب الكوو    اتفوو  اإل

عووراب اتفووا  ءهتووه فتكووين ال يامووا موون ءوونس ا ف.وورط مووع اتحوواد اإلاالعووراب, يموونه  موون فْصوو
   (4)ياحد

ن ا  ي  اً اا كان ال اموا ياحودإتباع ياللطع يهي ماهب السييطي حيث يليا بءياز اإل
  أ ,ليهمووا موون حيووث الم نووىإاختلفووت النسووبة  ن اختلووف يت ووين اللطووع سووياأا  لوو  يختلووف ال مووا, ي 

   (1)  يعليه ا .ميني من يءيب اللطع(5)اتحدت

                                                 

.تهر هي أبي ء فر الضرير محمد بن س دان  ن.أ بالكيفة, يأخا عن أبي م ايية الضرير يغيره, ث  ا (0)
  3/041,انباه الرياة3/220انظر:تاريخ بادادهو 230بال ربية ياللراأات  صنف كتابا في النحي, يتيفي سنة 

  2/959( التيضيح2)
  0921( االرت.اف 3)
  0922 نفسه( 4)
  3/053( الهمع 5)
  2/324( .رل ا .ميني1)
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ن ا  اا اتحود ال موا ي إتبواع ءوازيا اإلأ يقد اكور الموراد  فوي .ورحه للتسوهيا أن قيمواً 
تبواع موع لى ءياز اإلإخف  يالءرمي ي الم نى دين اللفظ    ياهب ا أاختلف اللفظ يالم نى, 

   (0)  اما, يماهب الءمهير يءيب اللطعاخت ف ءنس ال
 الترجيح:

الا  يرتضيه الباحث في هاه المسوألة مواهب البصوريين اللا وا بيءويب اللطوع إن 
 اختلف ال ما ياتحدت النسبة  من ءهة الم نى نحي )خاَص  زيِد عمرًا الكريمان( 

 
 فعالأم أسماء أ :فعالسماء األأ -1    

ف وواا أ  أسووماأ أ موون حيووث هووي ف ووااسووماأ ا أفووي يموون المسووا ا المليوودة مووا اكووره 
البصورية نفسوها حيوث قواا ءمهويره     يقد نلا الخ ف في المدرسوةسماأاست ملت است ماا ا 

خوووور يووور  أنهووووا أف ووواا اسووووت ملت اسووووت ماا يالووووب ر اآل (سووووماأ أف ووواا)أسووووماأ ييسووومينها أنهوووا إ
 ن أنها أف اا حليلية  يبينما قيا الكيفي ا سماأ 

  الموووراد  رأيووووه فوووي المسوووألة حيوووث قوووواا بإسوووميتها يالوووك للبيلهوووا ب وووور بووودأيقووود 
  ع مات ا سماأ يعد  قبيلها ع مات ا ف اا

 :تفصيل المسألة
"مووواهب ءمهوووير البصوووريين أنهوووا أسوووماأ, يقووواا ب ووور البصوووريين:  :الموووراد  يلووويا  

لصووحيح أنهوووا أف وواا اسووت ملت اسووت ماا ا سووماأ, ياهووب الكيفيووين إلووى أنهووا أف وواا حليليووة, يا
أسوووماأ للبيلهوووا ب ووور ع موووات ا سوووماأ كوووالتنيين يالتصوووريف, يل ووود  قبيلهوووا ع موووات ا ف ووواا 

  (2)يليريدها على أيزان تخالف أيزان ا ف اا"
يا من حيث الخ ف النحي  في المسألة على ث ث مستييات: ا  المراد  بين

فالخ ف في المدرسة البصرية   عرابهاإنيعها, يالثاني من حيث مدليلها, يالثالث من حيث 
من حيث اسميتها أما عن الخ ف في مدليلها فليا الف ا ال الحدث يالزمان يقيا المصادر 

عرابها إيقد نلا المراد  الخ ف في   (3)"مر يم نى اليقيع بالم.اهدةنها دخلها م نى ا أال إ
يضع ال من اإلعراب, يهي حيث يليا: " اهب كثير منه  ا خف  إلى أن أسماأ ا ف اا ال م

ماهب المصنف ينسبه ب ضه  إلى الءمهير, ياهب المازني يمن يافله إلى أنها في ميضع 

                                                 

  292للمراد   ,( .رل التسهيا0)
  3/0059التيضيح (2)
  3/0059( نفسه2)
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نصب, ينلا عن سيبييه يعن الفارسي الليالن, ياهب ب ر النحييين إلى أنها في ميضع 
  (1)(أقا   الزيدان)رفع باالبتداأ, يأغنى مرفيعها عن الخبر كما أغنى في

  ال.هير باللاضي  بي اللاس ن الخ ف في المسألة يزاد قيالً .رل أبي حيا
 يال مصدراً  صله ظرفاً أمما ليس  (مه ي صه يبله)فووووصا من حيث ا  هامَ سْ النحي  حيث قَ 

ظهاره  يء ا إال يءيز  ضمار ف اإ)أف اا( , يما أصله مصدر أي ظرف فهي منصيب على 
  (2)" (خالفة)لكلمة ييسمينها ب ر المتأخرين أنها قس  رابع من أقسا  ا

ف اا من الحدث يالزمان أنها دالة على ما يدا عليه ا  يلع يبأيماهب سيبييه ي 
سوووووماأ أالمصوووووادر هوووووي  نّ أييووووور  المبووووورد  ا علوووووى الزموووووان باليضوووووع ال بالصوووووياة داللتهووووو نّ أال إ

  (3)ف ااا 

بم نى  (صهوووو)مر, فسماأ تضمنها ال  ا ن سبب بناأ هاه ا أابن ءنى  ير ي 
فلما ضمنت هاه ا سماأ م نى ا مر .ابهت  ,(لتل , ق )  كما أن أصا (لتسكت ,اسكت)

   (4)الحرف فبنيت

.بهت أف اا في سبب بنا ها سماأ ا أن إ ":أما ابن مالك فيليا في .رل الكافية
ن تانت عسفاالحريف ال املة في أنها عاملة غير م ميلة مع الءميد يلزي  طريلة ياحدة 

سماأ أميءيد في غير يالك  ,بال يامافا دته الداللة على ما يحدث من الم اني  نّ    عراباال
   (5)االف اا

ف اا في ال ما غير متصرفة ال سماأ قامت ملا  ا هاه ا ن أيير  السييطي 
ليها إا ال يسند إسماأ ا ال تختلف أبنيتها الخت ف الزمان يال تصرف ا إ ,ف ااتصرف ا 
سماأ قامت ملا  أي مءريرة  فهي أبها  بتدأة يفاعلة يال يخبر عنها فتكين مف يالً فتكين م
  (6)االف اا

 

 
                                                 

  0059/ 3 التيضيح (3)
  2289اإلرت.اف (4)
  3/012الملتضب  (0)
  3/50الخصا ا  (2)
  3/0392.رل الكافية  (3)
  3/012الهمع  (4)
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 الترجيح:

للبيلهوووا  ا ف ووواا أسوووماأ  يوووراه الءمهوووير مووون أن أسوووماأيالوووراءح عنووود الباحوووث موووا  
ب وور ع مووات ا سووماأ كووالتنيين يالتصووريف, يل وود  قبيلهووا ع مووات ا ف وواا يليريدهووا علووى 

   عل أياهلل   خالف أيزان ا ف ااأيزان ت

 في موضع جر (عليك)في  (الكاف) -7
اكر المراد  الخ ف المليد في المسألة في الثالث من تنبيهاته, فلد اختلف في 

فلد اضطرب الكيفيين في رأيه  حيث قاا .يخه  الكسا ي بأنها في  (عليك)الضمير المخاطب
البصريين فيرين أنها في  في ميضع رفع, أمالى أنها إميضع نصب, ياهب تلمياه الفراأ 

  يقد قاا المراد  بماهبه  يتب ه لما سمع عن ال رب , ميضع ءر
 :تفصيل المسألة
أنها في  إلى فاهب الكسا ي  اختلف في كاف عليك يأخياته : "المراد   يليا 

ميضع نصب, يماهب الفراأ أنها في ميضع رفع, يماهب البصريين أنها في ميضع ءر, 
 ن ا خف  ري  عن عرب فصحاأ "َعلْي عبدع اهلل زيًدا" بءر عبد اهلل, فتبين   يهي الصحيح

أن الضمير مءرير الميضع, ياهب ابن باب.اا إلى أنها حرف خطاب, ف  ميضع لها من 
   (0)اإلعراب"

أنهووا فووي  يهووي , يموواا للموواهب البصوور ي اكوور ابوون مالووك الووك فووي .وورحه للكافيووة
 ,ياختلف فوي الضومير المتصوا بهواه الكلموات: فميضو ه: رفوع عنود الفوراأ" ميضع ءر, يليا: 

 ن ا خفووو  ري  عووون عووورب   يءووور عنووود البصوووريين, يهوووي الصوووحيح ,ينصوووب عنووود الكسوووا ي
بءووور عبووود اهلل  فتبوووين بوووالك أن الضووومير مءووورير الميضوووع ال  (َعلوووْي عبووودع اهلل زيوووًدا)فصوووحاأ: 

  (2)"مرفيعه, يال منصيبه 

, بليله:" أنها في ميضع ءرب إلى قيا البصريين ي الهمعالسييطي فاهب ي 
ثالثها يهي ا صح ماهب البصريين     يمحا الضمير المتصا بهاه الكلمات فيه أقياا

   (3)"ءرال

 

                                                 

  3/0015( التيضيح0)
  3/0393( .رل الكافية ال.افية2)
  3/019( الهمع3)
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 الترجيح:

  لرياية لثبيت الك في الرياية عن ال رب ءرنها في ميضع ألى إييميا الباحث 
بءر عبد اهلل فتبين صياب ماهب  "بدع اهلل زيًداَعلْي عا خف  عن عرب فصحاأ قيله : "

 البصريين 


 

 جواز منع صرف المستحق للصرف للضرورة -51
يردها المراد  في كتابه التيضيح يأبد  رأيه فيها منع صرف أمن المسا ا التي 

المستح  للصرف للضريرة  فلد منع أكثر البصريين الك, يأءازه أكثر الكيفيين يا خف  
يابن مالك, يبينه المراد  بأنه الصحيح لثبيت سماعه عن ال رب  يقد بين أن قيما  يالفارسي

  منه  أحمد بن يحيى منع صرف المنصرف اختياراً 

 تفصيل المسألة:

مواهب أكثور البصوريين من وه, يأكثور الكويفيين يا خفو  يالفارسوي :" الموراد  يليا
 نه:ءيازه, ياختاره المصنف, يهي الصحيح, لثبيت سماعه فم

(1)يفيقان مرداس في َمءمع  ابِس ووووووووصِن يال حووووووا كان حوووويم
"

(2)
 

 

 

 
ا نبار  المسألة يهي المسألة السب ين من مسا له, يقد ماا فيها  ابن يأيرد

للماهب الكيفي لكثرة النلا الا  خرج عن حك  ال.ايا, ال لليته في اللياس  يعلا رأيه  يمن 
  طا:الك قيله: قاا ا خ

(3)بعَ.بعيبع َغا عَلةع الثُّاَّيرع َغدَّيرَّ   َطَلَب اَ َزارعَ  بعالَكَتا عبع إا َهَيتن 


 

 

 
 

 

  فترك صرف .بيب يهي منصرف

                                                 

, يءامع الدريس 0/523, ياللباب3/432, يا صيا في النحي002البيت ل باس بن مرداس في دييانه  (0)
, ي.رل 3/025, ي.رل ا .ميني3/0222  يب  نسبة في التيضيح0/83, يسر الفصاحة 2/225ال ربية 
  2/031التصريح

     يالك للضريرة  يهي اس  منصرف (مرداس)ترك صرف ال.اهد فيه: 
      3/0222التيضيح (2)
  2/353, ي.رل التصريح2/314ياالنصاف, 3/0519, ي.رل الكافية008البيت لألخطا في دييانه   (3)

  3/021, ي.رل ا .ميني2/292يب  نسبة في اللمحة
  ال.اهد فيه: ترك صرف ).بيب(, يهي منصرف  يالك للضريرة    
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 يقاا حسان:

َرهَّ   يا َنبعْيهَّ ن َيَ.دُّيا َأزن َنينَن َيين َ   َنَصرَّ َبنَطااع  بعحَّ (1)َتَياكَّاع ا ن


 
 

 

َءَبتنكَّ ن    -عز يءا- يهي مصريف لليله (حنين) صرف فترك َنينن  إعان َأعن َ  حَّ َيَيين
َكثنَرتَّكَّ ن 

أحد من اللراأ أنه ل  يصرفه  عن , يل  يري(2)

يعليووه ا .ووميني حيووث يوور  أن المصووريف قوود ال ينصوورف للضووريرة  أءوواز الووك 
.(3)"أباه سا ر البصريين"الكيفيين يا خف  يالفارسي, يقاا: 

االختيوار فوي فوي  ءياز المنوع مطللواً لى إي المسألة يقد اهب ابن ي ي  في رأيه ف
يأرءووع الووك للللووة  (4)"بالسوها ردهووا لوويس: "ياعلوو  أن النصويا الووياردة فووي هوواا البواب الوك يقوواا

  ن تويفرت علتوان امتنوع مون الصورف ل ختيوار يالسو ةا  الياردة في سبب المنع للضريرة, حتى ي 
  ن ياتموا  اللافيوة بزيوادة التنوييناليز  امةإلقير  أن أحسن الضريرات صرف ماال ينصرف  فهي

فان امتنع الصرف للضوريرة بسوبب ياحود مون سوببين لو  يءوز الوك يلو    ن فيه رده إلى ا صا,
(5)يلبله  ينلا عن الزمخ.ر  مييله للبصريين في المسألة

.

(6)السييطي اكريقد 
 الخ ف في المسألة يبين فيها أرب ة مااهب:

 ي االختيار, عن أحمد بن يحيى فإنه أن.د:حتى ف الءياز مطللاً  -0
معي يَ  يَأْن َيين  َبارع ووووووَيَن َأين ءَّ ووووووبَأْيَا َأين َبَأهن   أََّدمراَّ َأنن َأعع

 
 

َيارع   اَر  فإن َأفَّتنهَّ وووالي دَّبَ وووووووَأيع التْ  يبًة أي .ع نعَس أي َعرَّ (7)َفمَّدن


 
 

البصووووريين يأبووووي ميسووووى الحووووامر موووون  المنووووع المطلوووو  حتووووى فووووي ال.وووو ر يهووووي رأ  أكثوووور -2
 الكيفيين 

                                                 

  0/222, ي.رل دييان المتنبي2/414, ياإلنصاف091البيت لحسان بن ثابت في دييانه (0)
    يرة ال.اهد فيه: ترك صرف )حنين( يهي منصرف للضر 

    25/01التيبة  (2)
    025/ 3.رل ا .ميني   (3)
     0/090.رل المفصا (4)
    0/088 نفسه  (5)
    0/033الهمع   (1)
, ي.رل 2/411قاا ال يني: قا لهما ب ر . راأ الءاهلية  يهي ب  نسبة في اإلنصاف  (2)

  0/048ا رب, ينهاية 5/13, يالهمع5/13, يالبصا ر يالاخا ر3/0500الكافية
   ال.اهد فيه: حيث منع )دبار( من الصرف للضريرة 
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الءوووياز فوووي ال.ووو ر يالمنوووع فوووي االختيوووار, يعليوووه أكثووور الكووويفيين يا خفووو  مووون البصوووريين,  -3
 على عكسه ليريد السماع بالك  قياساً  (1)بي حيانأياختاره ابن مالك يصححه 

 الءمع يءيز في ال ل  خاصة, يير  ابن ءني أنه في الم رف بأا يالمضاف يالتثنية ي  -4
 :الترجيح

راءح في المسألة ما ارتضاه المراد  في ماهبه من ءوياز منوع صورف المسوتح  ال
أكثووور الكووويفيين يا خفووو  مووون البصوووريين, للصووورف للضوووريرة لثبووويت السوووماع بوووه ,يهوووي مووواهب 

يعلووى هوواا فهووي الموواهب الثالووث ممووا اكووره السووييطي فووي  ياختوواره ابوون مالووك يصووححه ابووي حيووان
 الخ ف   

 داتهأتقدم جواب الشرط على  عدم -55
يموون المسووا ا المليووودة التووي أيردهووا الموووراد  يكووان لووه رأ  فيهوووا مسووألة عوود  تلووود  

ن أال إتلووود  فهوووي .وووبيه بوووالءياب يهووواا رأ  ءمهوووير البصوووريين  نن ا  ءوووياب ال.ووورط علوووى أداتوووه, ي 
    ن المتلد  هي ءياب ال.رطأزيد يرين ءياز الك ي ي الكيفيين يتب ه  المبرد يأب

  صيل المسألة:تف

 :قاا ابن مالك

يَن .رِط قَّدرما  َما  فع َليننع َيلنَتضع سع   (2)يتلي الءزاأَّ يءياًبا يَّ

ن تلد  على  : "(يتلي الءزاأ  )قيا ابن مالك  .ارحاً  المراد   يليا ال يتلد , يا 
أداة ال.رط .بيه بالءياب فهي دليا عليه, يليس إياه, هاا ماهب ءمهير البصريين, ياهب 

  (3)" لكيفيين يالمبرد يأبي زيد إلى أنه الءياب نفسه, يالصحيح ا ياا

بي حيان الخ ف في المسألة فاكر ان رأ  البصريين عد  ءياز تلد  أيقد يضح 
أ  من م ميالت ف ا ال.رط يال ف ا الءياب, فماهب الءمهير عد  ءياز تلدي  الءياب على 

 يأبي زيد ءياز الك ال.رط  أما رأ  الكيفيين يالمبرد يا خف  

ن رأ  المازني في المسألة حيث اتبع نيع الف ا في ءملة ال.رط  فان كان يقد بيّ 
ءاز الك, يب ر  كان مضارعاً  نن ا  ", ي قا  زيدِ  ف  يءيز تلديمه نحي "قمت انن  ماضياً 

                                                 

   892االرت.اف   (0)
  2/411, ي.رل التصريح 2/321, ي.رل ابن عليا58ألفية ابن مالك ( 2)
   3/0222التيضيح( 3)
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, أي كان كا من ال.رط يءزاده ماضيين, كان ف ا ال.رط ماضياً  نن إالبصريين يرين أنه يءيز 
  (1)ليا أن الخ ف يظهر في صير من التركيبيي

 الترجيح:

فإاا   أن يكين متلدمًا ,يالءياب متأخر إلى أن ا صا في ال.رط يميا الباحث
ما يرد ما ظاهره أنه ءياب متلد  فليس ءيابًا, با الءياب محايف دا عليه ما تلد  على أداة 

 ال.رط يهي رأ  ءمهير البصريين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

    0829االرت.اف (0)
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المبحث الثاني : المسائل الخالفية بين البصريين والكوفيين والتي لم يبد المرادي 
 .هرأيفيها 

 
 ويشتمل على المسائل التالية :

 

 

 

 

 

 المسألة م.

  ف ا ا مر مبني عند البصريين م رب مءزي  عند الكيفيين  -5

  لف أنا زا دة أ  أصليةأ  -2

  ا لف في اس  اإل.ارة أصلية أ  زا دة  -3

 إي أ )كان( ي أخياتها م ميا خبرها  -4

  نّ إرافع الخبر ب د   -5

  ءياز تلد  الحاا على صاحبها  -1

  تلدي  التمييز على عامله  -2

  ب.رط تنكير مءريرها فلط (من)ءياز زيادة   -8

  ءياز الفصا بين المضاف يالمضاف إليه  -9

  ن   ي ب س ف  ن أ  اسمان  -01
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 ين معرب مجزوم عند الكوفيينفعل المر مبني عند البصري -5
مووا  هموون المسووا ا الخ فيووة بووين المدرسووتين التووي اكرهووا المووراد  يلوو  يبوود فيهووا رأيوو

أيرده  في باب الم رب يالمبني, في ف ا ا مر من حيث اإلعراب يالبناأ : فلد اكر أنوه مبنوي 
 عند البصريين يماهب الكيفيين أنه م رب مءزي  القتطاعه من المضارع 

        المسألة:تفصيل 
يليا المراد  " أما ا مر فماهب البصريين, أنه مبني كما تلد   ياهب الكيفيوين 

  (0) إلى أنه م رب مءزي  ب   ا مر الملدرة يهي عندهما ملتطع من المضارع"
موون الفووريلين بليلووه: "أمووا الكيفيووين فوواحتءيا بووأن  ا نبووار  رأ  كووار  ابوون يقوود يضووح

لتف ا, كليله  في  (اف ا) ن ا صا في ا مر للمياءه نحي  م رب مءزي   قاليا انما قلنا إنه
َم َّوينَ :يعلى الك قيله ت والى (ليف ا)ا مر للاا ب  ْموا َيءن ويا هَّوَي َخينوِر مع َفبعوَالعَك َفلنَيفنَرحَّ

فوي   (2) 
أبووي بوون قووراأة موون قوورأ بالتوواأ موون أ مووة اللووراأ , ياكوورت هوواه اللووراأة أنهووا قووراأة النبووي موون طريوو  

َكة  ك ووب     يفووي الحووديث "يل رُّهَّ َيلَووين بعَ.ووين لتأخووايا  " :أ  زره    يقيلووه صووليات اهلل عليووه (3) " تَووزَّ
  (5) "(4)مصافك " أ  خايا

 ن ا صوا   أما البصريين فواحتءيا بوأن قواليا : انموا قلنوا إنوه مبنوي علوى السوكين
علوى السوكين, يانموا أعورب موا أعورب في ا ف اا أن تكين مبنية, يا صا في البناأ أن يكوين 

موون ا ف وواا, أي بنووي منهووا علووى فتحووة  لم.ووابهة مووا با سووماأ, يال م.ووابهة مووا بووين ف ووا ا موور 
  (1)على أصله في البناأ" يا سماأ, فكان باقياً 

"يموووا اكوووره الكيفيوووين علوووى هووواا  :ا نبوووار  مووواهب البصوووريين بليلوووه ابووون يقووود رءوووح
, قلنوا: ال نسول  قويله  كموا (اف وا لتف وا)ا قويله  إن ا صوا فوي فسناكر فساده فوي الءياب   أمو

                                                 

 0/315التيضيح ( 0)
  58/01يينس ( 2)
ايب الكتاب الءامع للمهلب ا سد  , باب الص ة فوي الثيواب ( الحديث بلفظه في المختصر النصيح في ته3)
,يالمسووووووتدرك علووووووى 132 رقوووووو 0/021,يسوووووونن أبووووووي داييد 0/29, يصووووووحيح البخووووووار  يلفظووووووه )يووووووزره(0/299

َسوَألنتَّ الْنبعوْي َصوْلى اهللَّ َعَلينوهع  ,يالحديث مري  عن سلمة ابن ا كيع يلويا:903 رق 0/329الصحيحين للحاك  
ووَدِة َفَأ.َّوودُّهَّ؟ َيَسووْلَ  فَ  ْبووِة َياحع ووِد, َأين ءَّ وويِا َياحع : َأكَّووينَّ فعووي الْصوويندع َيلَووينَس َعلَووْي إعاْل َقمع رُّهَّ؟  -لَّلنووتَّ قَوواَا:  -َأين قَوواَا: فَووَأزَّ

َكة  » , َيَلين بعَ.ين   «َنَ  ن
ءوة , يح0/421, ي م اني اللورآن 3235  رق 5/220, سنن الترما  22019  رق 31/422( مسند أحمد 4)

  0/333اللراأات 
  404 /2نصافاإل( 5)
  2/420( نفسه6)
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, قلنووا فكووان يءووب أن ال يءوويز حوواف الوو   منووه كمووا ال يءوويز فووي الاا ووب (ليف ووا)قوواليا للاا ووب 
  (0)إنما حافت في ا مر للمياءه لكثرة االست ماا, قلنا: هاا فاسد" :قيله 

ا ا مور ,إاا كوان بايور الو  , "اهوب الكيفيوين إلوى أن ف و:يقاا ال.ورءي الزبيود  
مور المياءهوة أن يكوين بوال   نحوي قوراأة صا فوي ا ن ا   ,مر مضمرةم رب مءزي  ب   ا 

فبوالك فلتفرحويامن قرأ 
صولى اهلل عليوه  -بالتواأ المثنواة مون فوي     يفوي الحوديث أنوه قواا (2) 

  (3) في ب ر المااز  )لتأخايا مصافك ("-يسل  
ف اا ضو يفة  ن عياما ا  ي ي  على الماهب الكيفي يخالفه يقد اعترر ابن 

 ن عياموا ا ف واا ضو يفة,  ف  يءيز حوافها, يلويا: " قويله  أنوه مءوزي  بو   محايفوة فاسود 
ينظا رهموووا, يالوووك  ن عياموووا  (لووو  يلووون)عمالهوووا , كموووا لووو  يءوووز الوووك فوووي ا  فووو  يءووويز حوووافها ي 

فكانوت   واا محميلوة علوى ا سوماأ فوي اإلعوراب  ن ا ف  ا ف اا أض ف من عياما ا سوماأ
  (4) ا سماأ أمكن, يعياما ا صا أقي  من عياما الفرع"

 يقد بنى السييطي الخ ف في المسألة على ث ث مسا ا:
" ا يلى: ها اإلعراب أصا في الف ا كما هي أصا فوي االسو  أ  ال؟ يمواهب البصوريين ال , 

مضارع إنما أعرب ل.بهه باالس , يف وا ا مور ال ي.وبه االسو  ن ا صا في ا ف اا البناأ يالأي 
 ف  ي رب  يماهب الكيفيين ن  , فهي م رب على ا صا في ا ف اا "  

بلوواأ عملوه نووه ال يءويز حوواف ا  ي   فموواهب البصوريين ال ,الثانيوة: هووا يءويز إضوومار ال  الءوز  يا 
بلاأ عمله  يماهب الكيفيين ن     .يأ من الءياز  أص  يا 

اختلفويا علوى مسوألة  ء وا ب ور أصوحابنا هواا الخو ف فوي ا مور مبنيواً  :ثالثة: قاا أبي حيانال
ها لألمر صياة مستللة بنفسها مرتءلة ليس أصلها المضارع, أي هي صياة مايرة  :فيها يهي

يأصلها المضارع, فمن قاا أصلها المضارع اختلفيا أهي م ربة أ  مبنية  يمن قاا أنها صياة 
  (5) ال"إست ملتط ة من المضارع فهي عنده  مبنية على اليقف ليس مرتءلة لي

"إن علوووة يءووويد اإلعوووراب فوووي الف وووا المضوووارع يءووويد حووورف :يقووواا ابووون ا نبوووار  
, كانووت ال لوة ثابتووة, يماداموت ال لووة ثابتوة سووليمة عوون المضوارعة فمووا دا  حورف المضووارعة ثابتواً 

              م ربووووووواً  فبوووووووالك فلتفرحووووووويات وووووووالى  , يلهووووووواا كوووووووان قيلوووووووهالمضوووووووارعة , كوووووووان حكمهوووووووا ثابتووووووواً 
                                                 

  424 /2اإلنصاف( 0)
  58/01يينس( 2)
  025ا ت ف النصرة ( 3)
  4/294.رل المفصا ( 4)
  3/321.باه يالنظا ر ا  (5)
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يال خ ف في  ,ليءيد حرف المضارعة يما أ.بهه, م رباً  (لتأخايا)يقيله صلى اهلل عليه يسل  
اا حووواف حووورف المضوووارعة يهوووي علوووة يءووويب  حووواف حووورف المضوووارعة فوووي محوووا الخووو ف, يا 

 (0) "أال يكين ف ا ا مر م رباً اإلعراب فيه فلد زالت ال لة, فإاا زالت ال لة زاا حكمها, فيءب 
 الترجيح: 

ممووا سووب  يتبووين لنووا صوووياب الموواهب البصوور   كمووا عللووويا الووك بووأن ا صووا فوووي 
ا ف وواا أن تكووين مبنيووة, يا صووا فووي البنوواأ أن يكووين علووى السووكين يل وود  الم.ووابهة بووين ف ووا 

كووان ف ووا ا موور لووي  ":علووى بنا ووه, يلوويا ابوون ي ووي   ا موور يا سووماأ  فا صووا أن يظووا باقيوواً 
 ب   محايفة لبلى حرف المضارعة كما بلي في قيله:  مءزيماً 

 (2)                            محمد تفد نفسك كا نفس
  (3)فلما حاف حرف المضارعة يتايرت بنية الف ا دا على ما قلناه"

 
 زائدة أم أصلية (أنا)ألف  -4

مسوألة ألوف الضومير   فيهوا رأيواً  من المسا ا الخ فيوة التوي اكرهوا الموراد  يلو  يبود
حيووث اكوور موواهب البصووريين اللا ووا بزيادتهووا, يموواهب الكوويفيين أنهووا مءموويع   (أنووا)المنفصووا 

 الحريف كاملة 
 تفصيل المسألة:

زا ودة, ياالسو  هوي الهموزة يالنوين,  (أنوا)ألوف  يليا المراد : " ماهب البصوريين أنْ 
نما زيدت يقياستدليا بحاف ا لف يص ً    يلالك عاقبتها هاأ السكت  لبيان الحركة فاً , يا 

 
 
 

                                                 

 .2/541اإلنصاف(0)
 , يعءزه:225( البيت منسيب ل   الرسيا أبي طالب في .رل .اير الاهب 2)

 إاا ما خفت من .ا َتباالَ                            
, يالءنوووى الوووداني 2/442, ياإلنصووواف 2/025, يا صووويا 2/032, يالملتضوووب 3/8يبووو  نسوووبة فوووي الكتووواب 

  9/00, يخزانة ا دب 2/539, يالهمع 2/222, ي.رل التصريح0/292, يالماني 0/003
, يلكوون ءوواأ علووى صوويرة المءووزي , فلوودره ال لموواأ ال.وواهد: قيلووه: "تفوود" ف ووا مضووارع لوو  يتلدمووه ناصووب ال ءوواز 

 ( لتفد )ب   أمر محايفة يأصله مءزيماً 
 4/294شرحالوفصل(3)
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  يمواهب الكويفيين: أن االسو  هوي مءمويع ا حورف الث ثوة (0)في قيا حات : "هاا فزد  أنوه"   
       (2)"ياختاره المصنف

ح ابووون مالوووك المووواهب الكووويفي حيوووث يلووويا فوووي .ووورحه للتسوووهيا: " زعووو  يللووود رّءووو
 كزيادة هاأ السكت, يأيديا الك بأن الهاأ ت لبها كليا حات زا دة لليقف  (أنا)ا كثرين أن ألف 

  (3) هي ا صا, يهي لاة بني تمي " ييص ً  بثبيت ا لف يقفاً  (أنا)يالصحيح  (هاا فزد  أنه)
 :(4) يقد علا الك ب دة أيءه
يعوي قبا همزة قطع في  (5)ا يا: أنها قراأة نافع َأَنوا أَّحن

َأَقوْا إعنن تَوَرنع َأَنوا ي (1)
يقورأ بهوا (2)

َلكعْنا هََّي الْلهَّ َربري  :في قيله ت الى أيضاً  (8)ابن عامر
 (9)  

 فوي لاووة مون لفووظ دين ألوف يء ووا الفتحوة دلووي ً  مفتيحوواً  (أنوا)الثواني: لمراعواة ا صووا كوان نووين 
 عليها 

  (ن يأنعن يلوو)من همزة ينين فحسب لكانت النين ساكنة ك( أنا) الثالث: لي كان يضع
 من ال.ايا  (أن ف لت)أنا ف لت :  :الرابع: من قاا

 رأ  راأ  :آن ف لت بالمد كمن قاا:الخامس: من قاا 
, يطيا ا لف ا يلى ييحاف ا خورة     فوي (آن ف لت الك)"ب ر ال رب يليا :يليا الفراأ  

  (01)ة"في الضرير  .باع يكين غالباً , يدا على أنه ا.باع ياإل(عان)قضاعة على يزن 
فوووي اليصوووا يثبتوووين ا لوووف كموووا  يلووويا ابوووي حيوووان فوووي .ووورحه للتسوووهيا: "إن تميمووواً 

يثبتينها في اليقف, يأن غير بني تمي  يحافها في اليصا فلوط, ييثبتهوا فوي اليقوف يهواه اللاوة 
  (00)لاة الحءاز"

                                                 

: "هاا فصد " قيا: إن أيا من تكل  به ك ب بن 4552رق  2/394يرد في مءمع ا مثاا للميداني  (0)
ناقة فنحرها  ف مته على نحره إياها فلاا  , فأمرته أ  منزله أن يفصد لهاَعَنَزةفي  مامة, يالك أنه كان أسيراً 

  هكاا فصد , يريد أنه ال يصنع إال كما يصنع الكرا  
  0/315( التيضيح 2)
  0/040البن مالك  ,التسهيا.رل ( 3)
  042/ 0 نفسه (4)
  0/99, يالحءة في اللراأات السب ة, البن خالييه0/088السب ة في اللراأات( 5)
  258/3 ( سيرة البلرة1)
  39/05( الكهف2)
  045/ 5, يالحءة لللراأ السب ة0/390السب ة في اللراأات( 8)
  38/05الكهف (9)
  2/091,  بي حيان ا ندلسيفي .رل التسهيا يالتكميا لتايياا (01) 
  2/091( نفسه 00)
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 :الترجيح
ن يميا الباحث للماهب الكيفي اللا ا بأنها مءميع الحريف كاملة لكثورة يريده عو

, فوواكر المصوونف أنهووا لاووة بنووي تمووي , ييصوو ً  بإثباتووه يقفوواً  (أنووا)ال وورب, يلوويا أبووي حيووان: "أمووا 
 ينلا الفراأ أن قيس يربي ة من يليا هاه اللاة,  قاا أن.دني ب ضه   بي النء :

 (0)ال ار أنا أبي النء  إاا قاّ 
 ,لاات ا خر  ي.اياهابيان ض ف ال ي نها أقي  اللاات يلس متها من الض ف يال.ايا, مع

 ياهلل أعل  
 

 األلف في اسم اإلشارة أصلية ام زائدة -4
مسوألة ا لوف فوي اسو   اً يمن المسا ا الخ فية التي اكرها المراد  يل  يبد فيها رأي

 أصلية أ  زا دة  ,.ارةاإل
 تفصيل المسألة:

 يلوويا: حيووث اكوور المووراد  فووي تنبيهاتووه الخوو ف بووين الموواهبين البصوور  يالكوويفي
ياهووووب  , (ايوووا), للوووويله  فوووي التصووووايرث ثووووي يضووو اً  اً ثنووووا ي لفظووو (اا) "مووواهب البصوووريين: أنْ 

 زا دة استدليا بسليطها في قويله  يأن ألفه ,إلى أنه على حرف ياحد يض اً  الكيفيين يالسهيلي:
  (2) ("اان)

 (اا) "مواهب البصوريين أنّ  :يقد ماا المراد  في .رحه للتسهيا للماهب البصور 
يألف   يقيا ال   يهي ا ظهر  نها حرف ,ي اليضع, ث  اختلفيا في المحايف فليا ال ينث ث
, يقيووا عوون  (حوي)فليوا عوون يواأ يالمحووايف يواأ فهووي مون بوواب  ,منللبوة عنووده  عون أصووا (اا)

ث ثي  (اا) ييدا على صحة ماهب البصريين أنّ   (طييت)فهي من باب  (ياأ)ياي يالمحايف 
  (3) , فأعيدت ال  الكلمة على ما هي ملرر في التصاير"(ايَ يْ اَّ )صاير تالاليضع قيله  في 

, يلويا: (الوا )ياكر ابن ا نبار  المسألة في كتابه اإلنصاف, يءمع بينها يبوين 
الووااا يحوودها, يمووا زيوود عليهووا تكثيوور لهمووا   (الووا ), ي(اا)" اهووب الكيفيووين إلووى أن االسوو  فووي 

: فووواهب (اا)ا ليسوووت هوووي االسووو  فيهموووا, ياختلفووويا فوووي ياهوووب البصوووريين إلوووى أن الوووااا يحوووده

                                                 

لاة , يل  أقف عليه بنصه   يقد يرد في تهايب ال2/091( البيت اكره أبي حيان في كتابه التاييا 0)
َءزن   ينصه : 05/03)أزز(, يتاج ال ريس03/093    َأنا َأبَّي الّنء  إعاا .َّْد الحَّ

 يال.اهد فيه قيله:"أنا أبي النء  "حيث اكر )أنا( بثبيت ا لف يقفًا ييصً   
  0/415التيضيح  (2)
  225للمراد   ,.رل التسهيا (3)
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بت.ديد الياأ إال أنه  حافيا الياأ الثانية  (َا ُّ )ا خف  يمن تاب ه من البصريين إلى أن أصله: 
(0)فأبدليا من الياأ ألًفا   "  (َا ن )فبلي 

. 
 يقد بين ابن ا نبار  حءة ك  الفوريلين , يمواا للمواهب البصور : "أموا الكيفيوين

ا لووف ياليوواأ فيهمووا يحووافان فووي  االسوو  هووي الووااا يحوودها أنّ  فوواحتءيا بووأن قوواليا: الوودليا علووى أنّ 
, يموررت بوَايننع    )التثنية نحي  , يرأيت َاينونع يلوي كوان كموا زعموت  أنهموا أصو ن لكانوا  (قا  َاانع

الااا يحدها فيهما تكين  ال يحافان    يأما البصريين فاحتءيا بأن قاليا: إنما قلنا إنه يءيز أنن 
كا ياحد منهما كلمة منفصلة عن غيرهوا فو  يءويز أن يَّبنَنوى  (اا, يالا )هي االس , يالك  ن 

على حرف ياحد   نه ال بد من االبتداأ بحرف ياليقيف على حرف  فلي كان االس  هي الااا 
ءوب أن يكوين , يالوك محواا  في كواً متحر  ناً يحودها لكوان يودد  إلوى أن يكوين الحورف الياحود سواك

  (2) الااا يا لف مً ا   " (اا)االس  في 
فوووي  يي لوووا ابووون االنبوووار  صوووحة المووواهب البصووور  بأنهوووا يردت صوووفة يميصووويفاً 

نحوي  ؟ فكينوه يصوفاً يميصويفاً  كاس  مظهر يكين يصفاً  (اا)ن الكري , يليا: " أال تر  أن آاللر 
وووووي َهوووووَااقيلوووووه ت وووووالى:  َهبَّووووويا بعَلمعيصع اان

َموووووااع َهوووووَاا يًفا نحوووووي قيلوووووه ت وووووالى: يكينوووووه ميصووووو (3)
النكعَتابع 

أصولْيَتان قويله  فوي تصواير  (الا )يالياأ في  (اا)    الا  يدا على أن ا لف في (4)
  (5)بث ث ياأات: ياأان من أصا الكلمة يياأ للتصاير" (َاَيْيا)يأصله:  (َاْيا)اا 

رة الوووى مووواكر يهوووي .ووواإ (ااو)مووواا ابووون ي وووي  للمووواهب البصووور  حيوووث يلووويا: " فوووي 
ساكن ال ين محايف ال  , يألفه منللبوة عون يواأ, فهوي مون مضواعف اليواأ  (اف ن )ث ثي ييزنه 

نما هي إ  هاا ماهب البصريين    ياهب الكيفيين الى أن االس  (عييت), ي (حييت)من باب 
     ,(اان)نيووة الووااا يحوودها, يا لووف مزيوودة لتكثيوور الكلمووة, قوواليا يالوودليا علووى الووك قوويله  فووي التث

, فحووافيا ا لوف لليووا  حورف التثنيووة ملامهوا فووي التكثيور  يهوواا فاسود للوويله  فوي التحليوور (ايون)ي 
  (1)"(ايا)

  (موا)ثنوا ي اليضوع كوو (اا)حيث ياف  السيرافي بوأن  ثالثاً  يقد يقف أبي حيان ميقفاً 
 ي اليضوع نحوي ثنوا (اا)ن ألوى إاهوب ااهوب  ي: " لواحيوث يلوي  يا لف ليست منللبة عن .ويأ

                ا أصوووووووا ا سوووووووماأ المبنيوووووووةإيأن ا لوووووووف أصوووووووا بنفسوووووووها ليسوووووووت منللبوووووووة عووووووون .ووووووويأ  (موووووووا)
                                                 

  2/532نصافاإل (0)
  2/532 نفسه (2)
  93/03( ييسف3)
  49/05( الكهف4)
   538-532( اإلنصاف 5)
  353/ 2( .رل المفصا 1)
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قليووا الوودعية  يهوواا الووا   سووه ً  ءيووداً  أن تيضووع علووى حوورف ياحوود أي علووى حوورفين لكووان موواهباً 
   (0)قدرنا لي قيا به يقفت عليه ب د الك للسيرافي"

 الترجيح:
لوووى صوووحة مووواهب البصوووريين , يرد مووواهب إلتسوووهيا اهوووب الموووراد  فوووي .ووورحه ل

السواكنين  لتلواأالصياة ميضيعة للتثنية ال تثنية حليليوة, يأن ا لوف حوافت  (اا)الكيفيين بأن 
ث ثووي  (اا)عنهووا, يقوود اسووتدا علووى صووحة موواهب البصووريين بووأن  يلووالك .ووددت النووين عيضوواً 
هووي ملوورر فووي    الكلمووة علووى مووافأعيوودت ال (اييووا ), يا صووا(ايووا)اليضووع قوويله  فووي التصوواير 

   (2)التصاير 
يمن هاا التيضيح يتبين لنا صياب المواهب البصور  يضو ف المواهب الكويفي,  

  (3) "(ايا)كما قاا ابن ي ي  "هاا فاسد لليله  في التحلير
 

 و أخواتها معمول خبرها (كان)إيالء -4
كوووان  إيووو أا مسوووألة فيهووو اً مووون المسوووا ا الخ فيوووة التوووي اكرهوووا الموووراد  يلووو  يبووود رأيووو

 يأخياتها م ميا خبرها 
 تفصيل المسألة:

يوو أ ال امووا إيلوويا المووراد  ب وود قوويا المصوونف إن موواهب البصووريين عوود  ءووياز 
هواا مواهب " ي حورف ءور, يأءواز الوك الكيفيوين, حيوث يلويا:أ اا كان ظرفاً إال إم ميا الخبر 

لووويس   نوووه ( ط اموووك زيوود آكووو ً  كوووان)فووو  يءوويز  (كوووان يأخياتهوووا)البصووريين, يال اموووا هنوووا هووي 
ءوواز  (كووان عنوودك أي فووي الوودار زيوود قا موواً )نحووي  أي مءووريراً  بظوورف يال مءوورير, فووإن كووان ظرفوواً 

ينحويه, ياحتءويا بلويا  (ط اموك زيود آكو ً )كوان للتيسع في الظورف يالمءورير  يأءواز الكيفيوين 
 ال.اعر:

ادَ يْ عَ  ةَّ يْ طع عَ   ن اهإيْ  بما كانَ    هع ييتع بَّ  اَ ين حَ  ينَ اءَّ دْ هَ  اَّ نافع قَ 
 (4) 

 
 (5)أيَلى كان "إياه " يهي م ميا الخبر"

                                                 

  3/083( التاييا يالتكميا 0)
  224للمراد   ,( .رل التسهيا2)
  353/ 2( .رل المفصا 3)
  82سب  تخريءه  (4)
 0/510التيضيح  (5)
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يقووود رأ  المووووراد  فوووي .وووورحه للتسوووهيا أن هوووواا الحكووو  غيوووور مخوووتا ببوووواب كووووان 
يأخياتها, با أطلله علوى موا يليوه عاموا مون عياموا النصوب أي الرفوع, يلويا: "هواا الحكو  غيور 

 (0)ما نصبه غيره أي رف ه" من ال ياما با ال يلي عام ً  (باب كانوو)مختا ب
ب ووود  سوووماعه عووون  الوووك م لووو ً يمووواا إلوووى منوووع تلووودي  الخبووور, موووع توووأخير م ميلوووه 

  (2)ال رب, يليا: "يالصحيح المنع  نه غير مسميع "
, يلوويا: "اكوور ابوون (3)لووى ءووياز تلوودي  الخبوورإياهووب ابوون مالووك فووي .وورحه للتسووهيا 

اا كانت ءملة ياللياس ءيازه إالخبر يال تيسيطه من النحييين ال يءيزين تلدي   السراج أن قيماً 
ليوه مون الءوياز هوي الصوحيح  نوه إ, يموا اهوب (أبيه قوا   كوان زيود)ن ل  يسمع فأءاز أن يلااا  ي 
 ن ل  يسمع مع كان فلد سمع مع االبتداأ كليا الفرزد :ا  ي 

 (4)هن بَ ارع قَ أَ  َأبيهَّ ياََل َكاَنت كََّلينبِ   ب  ارع حَ مَّ  نن مع  هَّ مُّ ا أَّ مَ  ك  لع ى مَ لَ إع 
ياكر ابن عليا الخ ف, يفصله ب دة أيءه منها: تلد  م ميا الخبر على االسو  

, أي أن يتلد  الم ميا يالخبر على االس  ييتلد  الم ميا على الخبور نحوي ييكين الخبر مدخراً 
  (5)(زيد كان ط امك آك ً )

الم ميا ءازت يير : " أنه إاا تلد  الخبر يالم ميا على االس  يقد  الخبر على 
  (1)يال يمن ها البصريين" (كان آك  ط امك زيد:) نه ل  يا كان م ميا خبرها فتليا المسألة 

, يلوويا: يقوود منووع ا .ووميني فووي .وورحه لأللفيووة إيوو أ ال امووا م موويا الخبوور مطللوواً 
" مطللوواً  ووياَّ الَخَبوورن ووَا" أ : كووان يأخياتهووا "َم نمَّ ريين, سووياأ تلوود  عنوود ءمهووير البصوو "َياَل َيلعووي الَ امع

البن السراج يالفارسوي يابون عصوفير,  , خ فاً (كان ط امك آك  زيد)الخبر على االس , نحي: 
  (2)", يأءازه الكيفيين مطللاً (كان ط امك زيد آك )أ  ل  يتلد , نحي: 

                                                 

  300للمراد   ,( .رل التسهيا0)
  300 نفسه (2)
  0/355البن مالك  ,( .رل التسهيا3)
                  ما كانت كليب تصاهره  :  ينصه ,222( البيت للفرزد  في دييانه4)

,يءوووياهر الب غوووة 2/219,يصوووبح ا ع.وووى2/081,يالمثوووا السوووا ر 0/012,يالصوووناعتين2/391يالخصوووا ا
  0/019,يكتاب ال. ر0/430يالهمع  ,0/231,ي.رل ابن عليا 0/058ماني يب  نسبة في ال  0/32

يالتلوودير: إلووى ملووك أبوويه  (,أبوويه )علووى المبتوودأ  ب(مووا أمووه موون محووار )يهووي ءملووة  رالخبوو قوود  يووثال.وواهد فيووه: ح
  ليست أمه من محارب

  0/281( .رل ابن عليا 5)
  0/281 نفسه( 1)
  0/318( .رل ا .ميني 2)
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ييدا بءويازه موع كوان تلودي  م ميلوه فوي قيلوه  ينلا السييطي عن ابن مالك قيله,"
أع إعْياكَّ ن َكانَّيا َي نبَّدَّيَن َأَهدَّاَل  ت الى 

َأننفََّسهَّ ن َكانَّيا َيظنلعمَّيَن ي (0) 
(2)"(3)  

ي   يقد منع السييطي تلدي  الخبر مع توأخير م ميلوه المرفويع, يلويا: "اَل يءويز َتلنودع
فَّيع َفَ  يََّلاا لموا فعيوهع (زيود َقا عموا َأبويهَّ  َكانَ )َأ   (َكاَن زيد َأبيهَّ  َقا عماً  )النَخَبر َمَع َتَأّخر م ميله النَمرن

ننهَّ" ا َبين النَ امعا يم ميله اْلاع  هََّي كءزأ مع   (4)من النَفصن
 الترجيج:

اعتمد ابن مالك لءياز تلدي  الخبر على اللياس, فلد قاسوه علوى تلودي  الخبور عون 
َهدَّاَلأع إعْياكَّ ن أَ  ف يا به على الف ا كما في اآلياتالمبتدأ كليا الفرزد  الساب , يعلى تلدي  الم

َكانَّيا َي نبَّدَّيَن 
 :يي الدينمد محكما أعربها ال.يخ مح (5)(إياك و), فَأننفََّسهَّ ن َكانَّيا َيظنلعمَّيَن ي  

    (يظلمينو)مف وويا بووه ملوود  لوو (1) ضوومير منفصووا فووي محووا نصووب مف وويا بووه ملوود   ي أنفسووه "
طي ل ود  السوماع بوه يلموا فيوه مون الفصوا لي من وه كموا اكور  الموراد  ي السويي إيميا الباحث ي 

 عل    أياهلل  بين ال اما يالم ميا 
 

 (إن)رافع الخبر بعد  -1
مسوألة رافوع الخبور ب ود  همن المسا ا الخ فية التي اكرها المراد  يل  يبد فيهوا رأيو

 إن, يهي من المسا ا المت للة بال اما 
 تفصيل المسألة:

للكويفيين فوي قويله   االس  يترفع الخبر خ فاً يليا المراد : "هاه ا حرف تنصب 
   (2)إن الخبر با  على رف ه"

اكوور ابوون ا نبووار  المسووألة ياكوور حءووة الكوويفيين بلوويله " أءم نووا علووى أن ا صووا 
نما نصبته  نها أ.بهت الف ا  فإاا كانوت إنموا عملوت  في هاه ا حرف أن ال تنصب االس , يا 

اا كانووت فرًعووا عليووه فهووي أضوو ف منووه   ن الفوورع أبووًدا  نهووا أ.ووبهت الف ووا فهووي فَوورنِع عل يووه, يا 

                                                 

  41/22( سبأ0)
  9/ 022( ا عراف 2)
  0/432( الهمع 3)
  0/432نفسه ( 4)
  1/242لمحمد محيي الدين دريي  ,ه( إعراب اللرآن يبيان5)
  3/22 نفسه( 1)
  0/523( التيضيح 2)
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علوى الليواس فوي َحوّط الفوريع  اً فينباوي أن ال ي موا فوي الخبور, ءريويكين أضو ف مون ا صوا  
  (0) عن ا صيا"

ياحووتج البصووريين بووأن قوواليا: " إنمووا قلنووا إن هوواه ا حوورف ت مووا فووي الخبوور, يالووك 
ى, ييءووه الم.ووابهة بينهموووا موون خمسوووة أ.وووبهته لفًظووا يم نوووللف ووا   نهووا   نهووا قييووت م.وووابهتها

 أيءه:
 ا يا: أنها على يزن الف ا  
 يالثاني: أنها مبنية على الفتح كما أن الف ا مبنّي على الفتح  
 ضي االس  كما أن الف ا يلتضي االس  تيالثالث: أنها تل 
أعطواني, )خا علوى الف وا نحوي كموا تود (إننوي, يكوأنني)يالرابع: أنهوا تودخلها نوين اليقايوة نحوي  

 يما أ.به الك  (يأكرمني
.وووبهت, يم نوووى  (كوووأن)َحْللنوووَت, يم نوووى  (, يأنّ إنّ )يالخوووامس: أن فيهوووا م نوووى الف وووا  فم نوووى  
 ترءيت  (ل ا)تمنيت, يم نى  (ليت)استدركت, يم نى  (لكن)
رفووويع فلموووا أ.وووبهت الف وووا مووون هووواه ا يءوووه يءوووب أن ت موووا عموووا الف وووا, يالف وووا يكوووين لوووه م 

   (2) يمنصيب, فكالك هاه ا حرف"
ف فووريع لم.ووابهتها ا ف وواا حوور أن هوواه ا بوويرد ابوون ا نبووار  علووى قوويا الكوويفيين 

ن اسو  إعلى الف ا فوي ال موا ال ييءوب أال ي موا عملوه, فو "يهاا ليس بصحيح   ن كينه فرعاً 
  (3)الفاعا فرع على الف ا ييهما عمله "

اموا ي موا فوي ا سوماأ النصوب, يال ي موا الرفوع, يقاا : "ليس في ك   ال ورب ع
  (4)فما اهبيا إليه يدد  إلى ترك اللياس, يمخالفة ا صيا لاير فا دة, يالك ال يءيز"

يقوووواا ال.وووورءي الزبيوووود  فووووي رده علووووى الكوووويفيين : "يقوووويا الكوووويفيين يبطووووا باسوووو  
ملووه بوودخيا هووواه الفاعووا, يبأنووه لووي بلووى علووى رفووع ا صووا لووو  يبوو  لووه م نووى   نووه قوود زاا عا

  (5)باير عاما, يالك محاا فبطا ما قاليه " الحريف, فيدد  إلى أن يكين مرفيعاً 
 
 

 
                                                 

  0/054نصاف ( اإل0)
  0/054 نفسه (2)
  023 نبار ا , البن( أسرار ال ربية3)
  023نفسه ( 4)
  012( ا ت ف النصرة 5)
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  يرءح ماهب البصريين ابون (0) قاا السييطي: "ياختار ماهب الكيفيين السهيلي"
  (3) يالرضي (2) ي ي 

 الترجيح:
ك  بأنووه ممووا سووب  يتبووين لنووا صووياب الموواهب البصوور  كمووا علووا ابوون ا نبووار  الوو

ليس في ك   ال ورب عاموا ي موا فوي ا سوماأ النصوب, يال ي موا الرفوع, فموا اهبويا إليوه يودد  
يلم.وابهتها الف وا مون الخمسوة  إلى ترك اللياس, يمخالفة ا صيا لاير فا ودة, يالوك ال يءويز 

 أيءه كما اكرها البصريين, ياهلل أعل  
 

 جواز تقدم الحال على صاحبها-6
ءوياز تلودي  الحوواا   ه فيوة التوي اكرهوا الموراد  يلو  يبود فيهوا رأيويمون المسوا ا الخ

, يقد اي منصيباً  اا كان مرفيعاً إعلى صاحبها, فلد أءاز البصريين تلدي  الحاا على صاحبها 
اا كان ال اما ف  ً الظاهر ي  منع الكيفيين تلديمها على المرفيع الظاهر يالمنصيب     ا 

 تفصيل المسألة:
فتلوديمها علوى المرفويع  "صاحب الحواا مرفويع يمنصويب يمءورير يليا المراد : 

يالمنصوويب ءووا ز عنوود البصووريين مووا لوو  يمن ووه مووانع كالحصوور, يمنووع الكيفيووين تلووديمها علووى 
   يأما المءووورير: فوووإن كوووان المرفووويع الظووواهر   يمن يا تلوووديمها علوووى المنصووويب الظووواهر أيضووواً 

  (4)حييين"بإضافة ل  يءز تلدي  الحاا عليه عند أكثر الن
مون الفوريلين حيوث  ن رأ  كوا ٍّ اكر ابن ا نبار  المسوألة فوي كتابوه االنصواف يبويْ ي 

" أمووا البصووريين فوواحتءيا بووأن :علووا البصووريين ءووياز تلوودي  الحوواا علووى صوواحبها للنلووا يالليوواس
ءواأ  راكبواً )نحوي   إاا كان ال اما ف  ً  ,نه يءيز تلدي  الحاا على ال اما فيهاأنما قلنا إقاليا : 

   (5) للنلا ياللياس" (زيد
.وووتى توووديب ) (1)فوووي المثوووا قووود اسوووتند البصوووريين علوووى موووا يرد عووون ال ووورب نلووو ً ي 

ا أموو ,ا علووى ءوويازهفودْ  االسوو  الظوواهر هوا مووعفيحوواا ملدموة علووى الف ووا ال امووا  (ف.ووتى ) (الحلبوة
                                                 

  0/430( الهمع 0)
  8/54( .رل المفصا 2)
  0/001( .رل الكافية 3)
  2/214التيضيح  (4)
  2/201نصافاإل (5)
للي    يم ناه أن ا3/201, يزهر ا ك 0/052, يا مثاا, للها.مي0/540ءمهرة ا مثاا, لل سكر  (1)

  ي.يماً  الخت ف الناس أخ قاً  ث ً , ييضرب ميءتم ين ث  يصير أمره  إلى تفر 



 

154 

 

,  تصوورفاً يءووب أن يكووين عملووه م اا كووان ال امووا متصوورفاً ا  ي  الليوواس فووألن ال امووا فيهووا متصوورف
فالوا   (ضورب زيود عموراً )يءوب أن يءويز تلودي  م ميلوه عليوه, كلويله   اا كان عملوه متصورفاً ا  ي 

يدا عليه أن الحاا ت.به بالمف يا, يكما يءيز تلدي  المف ويا علوى الف وا, فكوالك يءويز تلودي  
  (0) الحاا عليه

 ن الوك يودد    لويا عود  ءوياز تلودي  الحواا علوى ال اموا فيهواا الكيفيين فلد علّ أمّ 
ا الكيفيوين فواحتءيا بوأن قواليا : االنبوار : "أّموابون  الى تلدي  المضمر على االس  الظاهر, يليا

يالووك  نووه يوودد  الووى تلوودي  المضوومر علووى   مووا قلنووا ال يءوويز تلوودي  الحوواا علووى ال امووا فيهوواإنّ 
يءوويز  تووأخيره تلووديراً فكمووا يءوويز  علووى تووأخيره تلووديراً  يقوود بووين فسوواد رأيهوو  مسووتنداً   (2)المظهوور"
اا كوان مودخراً  نوه مودخر فوي التلودير,أفوي اللفوظ إال  ن كان ملدماً ا  يليا: "يالك  نه ي  تلديمه   يا 

  (3) في التلدير ءاز في التلدي "
يقد ياف  ابن مالك في .رحه للتسهيا الرأ  البصر  في  ءياز تلدي  الحاا على 

ءاز  ي مرفيعاً أ اا كان صاحب الحاا منصيباً إ" ن ل  ي رر مانع من التلدي  بليله:إصاحبها 
 اً ءواأ مسورع), ي(هنوداً  لليت راكبةً  )عند البصريين نحي كان أي مضمراً  ه ظاهراً يتلدي  الحاا عل

يكوين  ل   يتيه  كين الحاا مف ويالً    يمنع الكيفيين تلدي  حاا المنصيب ااا كان ظاهراً  (زيد
  (4)     ف  يلتفت الى عارر تيه  المف يلية" طللاً     يالصحيح ءياز التلدي  مصاحبه بدالً 

 يقد اكر ابن مالك .ياهد تلدي  حاا المنصيب قيا ال.اعر:
 (5) عتبته  حتى ي قيا يال ياأ    أسرتي      نمسي ييصلت يل  أصر  

  (يصلت أسرتي مسي ين )أراد
 قيا ال.اعر: يمن تلدي  المنصيب ف  ً 

 (1)ءتني سخطه ي.يب الاراباأ         لن يراني حتى ير  صاحب لي 

                                                 

  2/201اإلنصاف (0)
  2/201نفسه  (2)
  200/ 0 نفسه (3)
  2/341لك البن ما ,( .رل التسهيا4)
  2/312, يالهمع2/242( البيت ب  نسبة في .رل الكافية5)

مسووي ين( علووى صوواحبها )أسوورتي(  )" حيووث قوود  الحوواايلوو  أصوور  مسووي ين أسوورتي" يال.وواهد فيووه قيلووه:
 مما يدا عا ءياز الك  

  2/341است.هد به ابن مالك في .رحه للتسهيا( 1)
لوووة الحووواا )ي.ووويب( علوووى صووواحبها )الارابوووا(, يأراد: لووون يرانوووي ال.ووواهد فيوووه قيلوووه: "ي.ووويب الارابوووا" حيوووث قووود  ءم

 صاحب لي أءتني سخطه حتى ير  الاراب ي.يب  مما يدا على ءياز تلدي  الحاا على صاحبها 
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ويَن  :قيلوه ت والى اا كوان ضوميراً إيأءم يا على ءياز تلدي  حاا المرفيع  رَّءَّ ْ.وً ا َأبنَصوارَّهَّ ن َيخن خَّ
َداثع  َءن َن ا ن مع

 (0)  
  يقيا ال.اعر:

طَّر ما َل ن َيَرني َاا َيخليَّ َلهَّ لحمي َرَتعن  ي  مَّزعبنًدا َيخن  (2) يا 
ن كووان المرفوويع إ: "فوو اا كووان مرفيعوواً إز تلوودي  الحوواا علووى صوواحبها يقوود اكوور ءوويا

يموون (3) "لو  يءوز عنود الكوويفيين تلودي  حاله   يالصوحيح ءوياز تلوودي  حواا المرفويع مطللواً  ظواهراً 
 تلديمه يالف ا متلد  :

 (4)الحياءبع  يتتب ها منه  فرا َّ       س  نَ ين قَ  اُّ بينه  كَّ  اً اظَ ظَ فَّ  يرَّ طع يَ 
 بحوورف مسووتنداً  ن كووان مءووريراً إبوون مالووك تلوودي  الحوواا علووى صوواحبها يقوود أءوواز ا

نمووا حكمووت بووالءياز  (مووررت بهنوود ءالسووة)بووا الصووحيح ءووياز التلوودي  فووي (5) لثبيتووه سووماعا , يا 
َسولنَناَك إعاْل َكافْوًة ففوي قيلوه ت والى  يلضو ف دليوا المنوع  أموا ثبيتوه سوماعاً  لثبيته سماعاً  َيَموا َأرن

لعلْناسع 
(1)  

 يمن تلدي  الحاا على صاحبه المءرير بحرف قيا ال.اعر:
َيةِ  بنَن ينعسن ياِد أَّصع  (2) َفَلنن يانهبيا َفرنعًا بلتاع حبااع   فإنن تكَّ أان

 – سووليمان يقوود أءمووا السووييطي الخوو ف فووي كتابووه الهمووع كمووا اكوور عبوود الوورحمن
موواا أعءبنووي فووي كتوواب :"أخلووا موون هوواه الخ فووات بإء(8)محلوو  التيضوويح بليلووه فووي الحا.ووية 

                                                 

  2/22( اللمر0)
, يا صويا 4/021  يبو  نسوبة فوي الملتضوب2/04( البيت منسيب لسييد بن أبي كاما فوي عيوين ا خبوار2)

  2/248.رل الكافية, ي 0/202في النحي
طَّر ما َل ن َيَرنيال.اهد فيه: حيث قد  )مزبدًا( على عامله الضمير من )يخطر( في قيله: "  " مَّزعبنًدا َيخن

 2/340البن مالك  ,( .رل التسهيا3)
  25يت للناباة الابياني في دييانه( الب4)

َنس  ال.اهد فيوه قيلوه: " يورَّ فََّظاَظوًا بيونه  كَّواُّ قَوين قود  الحواا علوى صواحبها المرفويع )كا(يالف وا متلود   " حيوثَيطع
 يأراد )يطير كا قينس بينه  فظاظًا( 

  2/332 , البن مالكالتسهيا.رل  (5)
  28/22سبأ (1)
, ي.وووورل 0/292  يبوووو  نسووووبة فووووي اللبوووواب2/220البيووووت منسوووويب لطليحووووة بوووون خييلوووود فووووي مءمووووع ا مثوووواا (2)

  2/215, ي.رل ابن عليا2/02ا .ميني
 من "قتا" المءرير بالباأ, يقد تلد  عليها  " حيث يرد حاالً اً عقيله: "فر ال.اهد 

  2/211التيضيح  (8)
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نصووه: "ا صووا فووي الحوواا التووأخير عوون صوواحبها كووالخبر, ييءوويز تلووديمها  (0)الهمووع للسووييطي
 , كليله:عليه كما يءيز فيه سياأ كان مرفيعاً 

 (2)صيب الاما  يديمة تهمي  فسلى ديارك غير مفسدها
 ( ين أسرتيي يصلت يل  أصر  مس) , كليله:أي منصيباً 
, أي أصوولي نحووي: (بزيوود نوواً كفووى م ي)ي (مووا ءوواأ عوواقً  موون أحوود) وود نحووي: بحوورف زا أي مءووريراً 

 َسلنَناَك إعاْل َكاْفًة لعلْناسع  هاا هي ا صح في الءميع ي   َيَما َأرن
فووو  يلووود   (عرفت قيوووا  هنووود مسووورعةً ووووو)أموووا المءووورير باإلضوووافة فووو  يءووويز تلووودي  الحووواا عليوووه ك

ف يالمضوووواف إليووووه, يال علووووى قيووووا  الووووا  هووووي لوووو   يفصووووا بووووين المضووووا (هنوووود)علووووى (مسوووورعة)
المضاف   ن نسبة المضواف إليوه مون المضواف كنسوبة الصولة مون الميصويا, فو  يلود  عليوه 

هواا .وارب )يسياأ كانت اإلضافة محضة كالمثاا, أ  غير محضوة نحوي:  .يأ من م ميالته 
  (3) صح"  كما قاا ابن ه.ا  في الءامع: "إنه ا (غداً  السيي  ملتيًتا اآلن أي

 
 الترجيح:

يتبوووين مموووا سوووب  أن البصوووريين يءيوووزين تلووودي  الحووواا علوووى موووا قبلهوووا يقووود اسوووتدليا  
ووَداثع بالسووماع يالليوواس كليلووه ت ووالى  َءن ووَن ا ن وويَن مع رَّءَّ ْ.ووً ا َأبنَصووارَّهَّ ن َيخن خَّ

, ييميووا الباحووث (4)
كموا اكور ابون  يقياسواً  موع المرفويع يالمنصويب يالمءورير لثبويت الوك سوماعاً  الى  ءياز تلديمهإ

ف  يتلد  على المضاف  ن المضواف يالمضواف إليوه مالك, يمنع الك مع المءرير باإلضافة 
       كال.ووويأ الياحووود, يال يتلوووود  علوووى المضووواف إليووووه لووو   يفصوووا بووووين المضووواف يالمضووواف إليووووه

 ياهلل أعل  
  
  
  
  
 

                                                 

  0/240الهمع (0)
, 0/24, يالميازنووووة0/49, ينلوووود ال.وووو ر0/094, يالبيووووان يالتبيووووين29البيووووت لطرفووووة بوووون ال بوووود فووووي دييانووووه (2)

  2/311  يب  نسبة في الهمع0/220يالخزانة
 )صيب الاما (  المرفيع اعلى صاحبه )غير(حيث قد  الحاا" صيب الاما ير مفسدهاغيال.اهد فيه قيله: "

  2/212التيضيح (3)
  2/22( اللمر4)
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 تقديم التمييز على عامله-9
مسووألة  اً لمووراد  فيهووا رأيووا يبوودن البصووريين يالكوويفيين يلوو  يمون المسووا ا الخ فيووة بووي

  متصرفاً  كان ف  ً  نن إتلدي  التمييز على عامله, حيث اختلفيا في تلديمه على عامله 
 تفصيل المسألة:

, لوو  متصوورفاً  يلوويا المووراد  ب وود قوويا ابوون مالووك : "عامووا التمييووز إن لوو  يكوون ف وو ً 
ن كوان ف و ً  , فواهب سويبييه يالفوراأ يأكثور البصوريين يالكويفيين متصورفاً  يءز التلودي  عليوه    يا 

    ياهب الكسوا ي يالءرموي يالمبورد إلوى ءوياز إلى منع تلديمه عليه, ياكريا لمنع تلديمه عل ً 
  (0)الك, ييافله  المصنف ليريد السماع به"

لكون المسوألة   بوين ال لمواأيرد يتبين من عرر المسألة عند الموراد  أن الخو ف 
لخ فيووة محصوويرة بووين المدرسووتين البصوورية يالكيفيووة: فطا فووة موون الكوويفيين يافلوويا البصووريين, ا

 يطا فة من البصريين يافليا الكيفيين 
كوووان  "اعلووو  أن سووويبييه ال يووور  تلووود  المميوووز علوووى عاملوووه ف ووو ً  :قووواا ابووون ي وووي 

  أموووا إاا كوووان    (طبوووت نفسووواً )يال  (تصوووبب زيووود عرقووواً )ال اموووا أي م نوووى, ال يءووويز أن تلووويا: 
موا إاا كوان أال اما م نى غير ف ا فأمر امتناع تلدي  م ميله عليه ظاهر, لض ف عاملوه    ي 

  (2), فلضية الدليا ءياز تلدي  منصيبه عليه لتصرف عامله"متصرفاً  ال اما ف  ً 
يقوود اهووب أبووي عثمووان المووازني, يأبووي ال بوواس المبوورد, يءماعووة موون الكوويفيين إلووى  
 ا لالك ببيت أن.ديه:ءيازه, ياحتءي 

رَّ َسلنَمى بعالنفعَرا ع َحبعيَبَهاأ يبَّ  نَ َيَما َكا  َتهنءَّ  (3)َنفنًسا بعالنفعَرا ع َتطع
 بالفرا , يال حءة في الك لللته, ي.اياه مع أن الرياية:  تطيب نفساً  نأراد: يما كا

  نفسي بالفرا  تطيب نيما كا
   (4) هكاا قاا أبي إسحا  الزءاج

ا نبووار  المسووألة فووي كتابووه حيووث قوواا : "اختلووف الكيفيووين فووي ءووياز ياكوور ابوون 
: (, يتفلوأ الكوب  .ووحماً تصوبب زيود عرقواً )نحوي  فاً ر متصوو تلودي  التمييوز إاا كوان ال اموا فيوه ف و ً 

                                                 

  2/234التيضيح  (0)
  42/ 2.رل المفصا  (2)
,ياالصوويا 5/11,يبوو  نسووبة فووي الملتضووب2/381,يالخصووا ا 024البيووت للمخبووا السوو د  فووي دييانووه  (3)
  2/53, ي.رل ا .ميني 2/293,ي.رل ابن عليا 2/182اإلنصاف , ي 0/94, يالمفصا 0/224

 حيث قد  التمييز )نفسا( على عامله )تطيب(  يما كان نفسا بالفرا  تطيب" ال.اهد فيه قيله: "
  2/43.رل المفصا (4)
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يافلهووو  علوووى الوووك أبوووي عثموووان الموووازني يأبوووي ال بووواس المبووورد مووون  ضوووه  إلوووى ءووويازه ي فووواهب ب
  (0)لى أنه ال يءيز"البصريين  ياهب أكثر البصريين إ

 نَيَموا َكوا) :يقد منع تلديمه على عامله ميافلة للماهب البصور  بليلوه فوي ال.واهد  
يبَّ   :إن الرياية الصحيحة  (َنفنًسا بعالنفعَرا ع َتطع

 نفس بالفرا  تطيب نما كا
  (2)" بف ا ملدر"الك ال حءة فيه, يل ن سلمنا صحة ما رييتميه فنليا: نصب "نفساً 

ءوواز ابوون مالووك فووي .وورحه للتسووهيا تلديمووه علووى عاملووه حيووث يافوو  الكسووا ي يقوود أ  
 ن علووى منووع تلوودي  التمييووز علووى عاملووه إن لوو  يكوون ف وو ً ي يوومووازني يالمبوورد يلوويا: "أءمووع النحي يال

ففيووه خوو ف, يالمنووع موواهب سوويبييه, يالءووياز  (طوواب زيوود نفسوواً ), فووإن كووان إيوواه نحووي متصوورفاً 
  (3)رد, يبليله  أقيا" ماهب الكسا ي يالماز  يالمب

يقوود علووا ابوون مالووك رأيووه بالليوواس علووى سووا ر الفضوو ت المنصوويبة يلصووحة يريد   
 بما قالته ال رب كليا ربي ة بن الضبي: الك في الك   الفصيح مست.هداً 

َهَبا  َطاووولَ ووَصبَّ الوووووها عَّ ووووووأنْ وووَيارعَدة  كَ   تَّثعيرَّ َعَءاًءا بعالْسنابعكع َأصن
ثناع السريدع َنهند  مََّلْلارَ  طنَفاهَّ َماًأ َتَحْلَبا  َدّدتَّ بعمع  (4)َكمعي   إعَاا عع

 يقيا المخبا الس د :
رَّ  يبَّ   بعالنفعَرا ع َحبعيَبَهاى ووووووليل َأَتهنءَّ  َيَما َكاَن َنفنًسا بعالنفعَرا ع َتطع

 يقيا االخر : 
 (5)َ   َ تَ ا.ن  اً بَ ين ي .َ سع أن رَ يَ  تَّ ين يَ عَ ا ارن مَ يَ   َ  مَ ا َ   َ ادع ب َ إع ي فع  يَ مع زن حَ  تَّ  ن يْ ضَ 
 يمثله :

ي َّ بعَضارعع   ننَد الْتَ سُّرع معنن يَّسنرع   َيَلسنتَّ إعَاا َارنًعا َأضع  (1)َياَل َيا عس  عع

                                                 

  2/182اإلنصاف  (0)
  2/184 نفسه (2)
  2/389 , البن مالك.رل التسهيا (3)
,ي أمالي 0/318,يال. ر يال. راأ 0/224,يا صم يات 325ي  في المفضليات البيتان لربي ة بن ملر  (4)

  2/222,يب  نسبة في .رل الكافية 0/48ال.ءر 
 عامله يهي الف ا )تحلبا( على  )ماأ(قد  التمييزحيث  "ماأ تحلبا" ال.اهد فيه قيله: 

, ي.رل التسهيا 0/113ماني, يال2/54, ي .رل ا .ميني 2/294البيت ب  نسبة في .رل ابن عليا  (5)
    ال.اهد فيه قيله: "يرأسي .يبًا ا.ت  " حيث قد  التمييز ).يبًا( على عامله الف ا )ا.ت  ( 2/389
  2/389,ي.رل التسهيا 0/431,ياللمحة 2/222البيت ب  نسبة في .رل الكافية  (1)

 له )أضي (  " حيث قد  التمييز )ارعًا( على عامضي أارعًا ال.اهد فيه قيله: " 
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 يمثله:  
 (0)َهاَراووودع  ءع ينع يََّناووووووي الَمنَّ وووووَيَداعع    َنىوووَّ َنيناع النموووع ينبَّ بووووووا َتطع وووووووووً َأَنفنس

يقوود أءوواز أبووي حيووان تلديمووه علووى الف ووا لكثوورة يريده حيووث يلوويا : "اختلووف النحوواة 
فووي تلديمووه علووى الف ووا المتصوورف الووا  تمييووزه منلوويا, اهووب سوويبييه يالفووراأ يأكثوور البصووريين 
يالكووويفيين إلوووى من وووه يبوووه قووواا أبوووي علوووي فوووي .ووورل ا بيوووات, يأكثووور متوووأخر  أصوووحابنا  ياهوووب 

 ي يالءرمي يالمازني يالمبرد إلى ءياز الك يهي اختيار ابن مالك يهي الصحيح لكثرة موا الكسا
  (2)على سا ر الفض ت" يرد من ال.ياهد على الك يقياساً 

فَّير  يمه على النفع نا َفَمن ه ابنن عَّصن يقد منع السييطي تلديمه على عامله : أما َتلندع
َلة بأسرهاعلى َأن الناصب َلهَّ َلين  بعَناأً  ,ءزماً  من ياللا لين بعَأن الناصب   َس هََّي النفع نا َيا عْنَما هََّي النءَّ

تلفَّويا فمنوع سويبييه يا كثورين مون البصوريين يالكويفيين يالمااربوة  َلهَّ َموا فعيهَوا مون ف وا َي.وبهه اخن
ره , يءويزه الكسوا ي يالمبورد يالموازني يالءرموي يطا فوة, ياختوا(طاب زيود نفساً ) تلديمه, ف  يلاا

  (3)"ابن مالك ب.رط كين الف ا متصرفاً 
 الترجيح: 

 اا كوان ف و ً إأن الرأ  الراءح هي ءياز تلدي  التمييز على عاملوه  مما سب  يتبين
يقوود علووا ابوون مالووك رأيووه بمووا يلطووع ,ي نووه محءوويج بالسووماع  ,لضوو ف الموواهب ا يا متصوورفاً 

 يه :ال.ك باليلين حيث يليا في رده على المان ين من عدة يء
ن فيه دفع لريايات برأ  ال دليا عليه ف  يلتفت اليه    "ا يا: يا 

الثاني: أن ء ا التمييز كب ر الفض ت محصا لضرب مون المبالاوة, ففيوه تلييوة ال تويهين, 
 فإاا حك  ب د الك بءياز التلدي  ازدادت التليية, يتأكدت المبالاة فاندفع اإل.كاا 

فووإن  (رءووا ءوواأ راكبوواً )يووز الموواكيرة كأصووالة فاعليووة الحوواا نحووي الثالووث: أن أصووالة فاعليووة التمي
  (ءاأ راكب)أصله 
لووي صووح اعتبووار ا صووالة فووي عموودة ء لووت فضوولة لصووح اعتبارهووا فضوولة ء لووت عموودة  الرابووع:

 فكووان يءوويز للنا ووب عوون الفاعووا موون التلوودي  علووى راف ووه مووا كووان يءوويز لووه قبووا النيابووة يا موور 
ب فيوه حكو  المنويب عنوه, يال ي تبور حالوه التوي انتلوا عنهوا التمييوز بخ ف الك   ن حك  النا 

 الماكير 
                                                 

, 0/113,ي الماني 2/314,يأيضح المسالك 2/231,يالتيضيح 0/435البيت ب  نسبة في اللمحة  (0)
  2/53ي.رل ا .ميني 
 )تطيب(  على عامله )نفسًا("أنفًسا تطيب" حيث قد  التمييزال.اهد فيه قيله: 

  0135-0134 اف.االرت( 2)
  2/343الهمع ( 3)
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فووي ا صووا  الخووامس: أن منووع تلوودي  التمييووز الموواكير عنوود موون من ووه مرتووب علووى كينووه فوواع ً 
(يقيلوه  اموتأل الكويز مواأً )يالك إنما هوي فوي ب ور الصوير  يفوي غيرهوا هوي بخو ف الوك نحوي 

يفءرنووا ا رر عيينوواً  ت ووالى :
, يفووي هوواا داللووة علووى ضوو ف علووة المنووع بلصوويرها عوون (0)

 ءميع الصير 
أعطيووت  )السوادس: أن اعتبوار أصووالة الفاعليوة فووي منوع التلوودي  علوى ال امووا متوريك فووي نحوي :

لوو  ي تبوور مووا كووان لووه موون منووع   فووي ا صووا فاعووا يب وود ء لووه مف وويالً  ًا(زيوود)فووإن  (درهموواً  زيووداً 
يمووا ال فاعليووة لووه فووي ا صووا فكووالك ينباووي أن يف ووا بووالتمييز التلوودي  بووا أءيووز فيووه مووا يءوويز ف

   (2)الماكير
 (ن  م  )جواز زيادة  -1

      مسووووألة ءووووياز هيموووون المسووووا ا الخ فيووووة التووووي اكرهووووا المووووراد  يلوووو  يبوووود فيهووووا رأيوووو
  (نن مع )زيادة 

 تفصيل المسألة:

يكووين عنوود ءمهووير البصووريين .وورطان: ا يا: أن  (موون)يلوويا المووراد : " لزيووادة 
َموا ب د نفي أي .بهه, يهي النهوي ياالسوتفها   يالثواني: أن يكوين مءريرهوا نكورة  مثواا النفوي: 

َلكَّ ن معنن إعلَوه  َغينورَّهَّ 
ونن َخوالع   َغينورَّ اللْوهع , ياالسوتفها : (ال يلو  مون أحود), يالنهوي: (3)  َهوان مع

 (4) ,
  (ما لباة  من مفرّ )يمّثا النهي بليله: 

  يأءازهووا (قوود كووان موون مطوور  )يفيين زيادتهووا ب.وورط تنكيوور مءريرهووا فلووط نحووييأءوواز ب وور الكوو 
لثبويت السوماع بوالك  :يافله  في التسهيا, قاا فوي .ورحه ا خف  يالكسا ي يه.ا  ب  .رط ي

  (5)" ينظماً  نثراً 
يليا ابون عليوا: "ال توزاد عنود ءمهوير البصوريين إال ب.ورطين: أحودهما: أن يكوين 

لألخفو ,  يالثواني: أن يسوبلها نفوي أي .وبهه  يال توزداد فوي اإليءواب خ فواً  المءرير بهما نكرة 
 (1)يأءاز الكيفيين زيادتها في اإليءاب ب.رط تنكير مءريرها"

                                                 

  02/22( اللمر0)
  2/391 , البن مالكلتسهيا.رل ا( 2)
  85/8( ا عراف3)
  3/22( فاطر4)
  2/251( التيضيح 5)
  2/02( .رل ابن عليا1)
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: "ياهووب الكيفيووين إلووى أنهووا تووزاد, ب.وورط (0)قوواا المووراد  فووي كتابووه الءنووي الووداني
يفيين, يلوويس هووي موواهب ياحوود, يهووي تنكيوور مءريرهووا  قلووت: نلووا ب ضووه  هوواا الموواهب عوون الكوو

ليه  ءمي ه ,  ن الكسا ي يه.امًا يريان زيادتها, ب  .رط  يهي ماهب أبي الحسن ا خف   يا 
ونن َنَبوإع  اهب ابن مالك  قاا لثبيت السماع بالك, نظمًا ينثرًا  فمون النثور قيلوه ت والى  َءواَأَك مع

َسلعيَن  النمَّرن
َن فعيَها معنن َأسَ  , يقيله (2)  َر يََّحْلين ايع

ونن َسويرَ اتعكَّ ن  , يقيله (3)  َييََّكفررَّ َعننكَّ ن مع
(4) ,

   يمن النظ  قيا عمر بن أبي ربي ة: (5)َيانفعرن َلكَّ ن معنن اَّنَّيبعكَّ  يقيله 

 (1) فما قاا من كا.ح ل  يضر  يينمي, لها, حبها عندنا
قووويا  (2) السووييطي يقوود زاد الفارسووي ال.وورط علووى النفووي ياالسوووتفها  كمووا نلووا عنووه  

 ال.اعر:

نند امنرس من َخلعيلة ل   يَمهنما َتكَّنن عع فى على الّناس تَّ ن نن َخالها َتخن  (8) يا 

قاا ابن مالك في .رحه للتسهيا: "ال يكين المءرير بها عند سيبييه إال نكرة ب د 
ونن َخوالع   َغينورَّ اللْوهع نفي أي نهوي أي اسوتفها , نحوي ) لوى النهوي ي َهوان مع االسوتفها  أ.ورت بواكر (  يا 

              .ووووووووبه النفووووووووي, يأءوووووووواز أبووووووووي الحسوووووووون ا خفوووووووو  يقيعهووووووووا فووووووووي اإليءوووووووواب, يءرهووووووووا الم رفووووووووة,
 (9)"ينثراً  لثبات السماع بالك نظماً  يبليله أقيا

 الترجيح:

يتبين لنا مما سب   صحة ما اهب إليه ابن مالك من ءوياز يقيعهوا فوي اإليءواب 
َسوولعينَ , كليلووه ت وووالىينثوووراً  موواً يءرهووا الم رفووة, لثبووويت سووماعه نظ وونن َنَبوووإع النمَّرن     , يقيلوووه َءوواَأَك مع

                                                 

  308, للمراد ( الءنى الداني0)
  34/2ا ن ا   (2)
  30/05الكهف  (3)
  220/3سيرة البلرة  (4)
  30/21ا حلاف  (5)
   0/428,الماني308ييانه, يالءنى الداني البيت منسيب ل مر بن أبي ربي ة المخزيمي يليس في د (1)

 ( ب  .رط  على ماهب ا خف  يابن مالك من كا.ح ل  يضرال.اهد فيه: زيادة )من( على الءملة )
 2/414الهمع  (2)
 ,32ي.رل قطر الند  ,102يالءنى الداني  ,2/821ياللمحة ,000البيت لزهير بن أبي سلمى في دييانه (8)

  2/414يب  نسبة في الهمع  ,2/492ا دبيخزانة  ,0/435يالماني
 "  امنرس من َخلعيلةال.اهد فيه: زيادة )من( مع ال.رط )مهما( في قيله "مهما تكن عند 

  3/038 , البن مالك.رل التسهيا (9)
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 َر ووونن َأَسوووايع َن فعيهَوووا مع ووونن َسووويرَ اتعكَّ ن :يقيلوووه  يََّحلْوووين ووونن :يقيلوووه  َييََّكفرووورَّ َعوووننكَّ ن مع َيانفعووورن َلكَّووو ن مع
فيلوورأ يهووي ءووالس,  لسوواً "إن رسوويا اهلل كووان يصوولي ءا:  يقوويا عا .ووة رضووي اهلل عنهووا اَّنَّوويبعكَّ 

  (0)من كاا" فإاا بلي من قراأته نحياً 

 جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه-7
مسووألة ءووياز الفصووا  هموون المسووا ا الخ فيووة التووي اكرهووا المووراد  يلوو  يبوود فيهووا رأيوو

 بين المضاف يالمضاف إليه 
 تفصيل المسألة:

ين المضواف يالمضواف إليوه الفصوا بو يليا الموراد : " مواهب أكثور البصوريين أنْ 
 ممتنع إال في ال. ر, ياهب المصنف إلى أنه يءيز في الس ة ب.ي ين:

ا يا: مووا نصووبه المضوواف الم.ووابه للف ووا موون مف وويا بووه أي ظوورف أي مءوورير  فموون الفصووا   
َقتناَّ َأيناَلَدهَّ ن .ََّرَكا عهع ن : ربالمف يا به قراأة ابن عام

   يبالظرف قيا ال.اعر:(2)
 (3)صخرة ب سيا كناحت ييماً                         

 يبالمءرير قيا اآلخر:
 (4)                            نت م تاد في الهيءا مصابرة  

    يقيلووه: ".ووبه ف ووا" "ي.ووما" المصوودر ياسوو  الفاعووا, يموون الفصووا بووالمف يا مووع اسوو  الفاعووا 
لعَف يَ قراأة ب ر السلف:  َدهَّ رَّسَّلعهع ف  تحسبّن الْلَه مَّخن عن

(5)
 …بنصب اليعد يخفر الرسا"

 
                                                 

  0/081الصحيح, البن مالك  .ياهد التيضيح يالتصحيح لم.ك ت الءامع (0)
  032/8( ا ن ا 2)
 يصدره : ل  أقف على اس  قا له , ال يني :( البيت قاا عنه 3)

                                          فرع.نني بخير ال أكينن يمدحتي  
,ي.رل 2/082,ي.رل ا .ميني 3/055,يأيضح المسالك 0/232ب  نسبة في إيضال .ياهد ا يضالهي ي 

  2/523يالهمع  ,0/234التصريح 
يقد فصا (, صخرة)مف يله يهياس  فاعا مضاف إلى  (ناحتفو) ا صخرة",كناحت ييم "ال.اهد فيه قيله : 
 يالتلدير: كناحت صخرة ب سيا )ييما(, بينهما بالظرف 

 ( البيت ب  نسبه مما قاا عنه ال يني: ل  أقف على اس  له ,يعءزه : 4)
                                          يصلى بها كا من عاداك نيرانا

يالمضاف إليه )م تاد( بين المضاف  بالءار يالمءرير )في الهيءا( فصا" حيث في الهيءايه قيله: "ال.اهد ف
 ( مصابرة)
  0/449,ي.رل المكيد  لأللفية 2/825التيضيح هي ب  نسبة في ي 
  42/03( سيرة إبراهي  5)
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  (0) (هاا غ  َّ ياهلل زيد  )الثاني: اللس  نحي ما حكاه الكسا ي من قيله :  
ياكوور ابوون ا نبووار  المسووألة, يلوويا: " اهووب الكيفيووين إلووى أنووه يءوويز الفصووا بووين 

يين إلوى المضاف يالمضاف إليوه بايور الظورف يحورف الخفور لضوريرة ال.و ر  ياهوب البصور 
  (2)أنه ال يءيز الك باير الظرف يحرف الءر "

حءووووة الكوووويفيين, يلوووويا: "يأمووووا الءووووياب عوووون كلمووووات  ةيقوووود رد ابوووون ا نبووووار  علوووو
الكويفيين: أمووا موا أن.ووديه فهووي موع قّلتووه ال ي وورف قا لوه  فوو  يءويز االحتءوواج بووه  يأموا مووا حكووى 

 :ي عبيووده عوون ب وور ال وورب موون قوويله يمووا حكوواه أبوو (هوواا غوو  َّ ياهللع زيوود  :)الكسووا ي موون قوويله  
َت ياهلل َربرهَوا" فنلويا: إنمووا ءواأ الوك فوي اليموين    يالووا  يودا علوى صوحة هواا أنووا  "فتسومع َصوين
يوواك  علووى أنووه لوو  يءووا عوونه  الفصووا بووين المضوواف يالمضوواف إليووه بايوور اليمووين فووي  أءم نووا يا 

  (3)اختيار الك  "
هب البصور  فوي المنوع , ييافو  النحواس يقد اكر الزبيد  المسألة يمواا فيهوا للموا

يابون ا نبووار  فووي عوود  ءووياز الليوواس علووى قووراأة ابوون عووامر, يلوويا: " قوواا الكيفيووين: يءوويز أن 
 يفصا بين المضاف يالمضاف إليه بايور الظورف يحورف الءور   ن ال ورب قود اسوت ملته كثيوراً 

و ن .َّوَرَكا عهع ن َيَكوَالعَك َزْيوَن لعَكثعيور  في أ.و ارها    يقورأ ابون عوامر  هع ورعكعيَن َقتنواَّ َأيناَلدع وَن النمَّ.ن   (4)مع

  (5) بنصب أيالده  يءر .ركا ه , يفصا بين المضاف يالمضاف اليه بليله )أيالده (
 :نه ال يءيز إال بالظرف يحرف الءر    يقيلهأاهب البصريين إلى  

 (1)أبي مزادة اللليَا  زجُّ                            
لووب ر الموودنيين المحوودثين يالميلوودين يكوواا كووا مووا است.ووهديا بووه موون ال.وو ر  يووري 

هي مع قلته ي.واياه ينوديره ال ي ورف قوا ليه, فو  يءويز االحتءواج بوه  يموا حكوى عون الكسوا ي 
فوو  يسووية االحتءوواج  قتووا أيالدهوو  .ووركا ه يأبووي عبيوودة إنمووا ءوواز مووع اليمووين     أمووا اللووراأة 

                                                 

  821-824/ 2( التيضيح 0)
  349/ 3( اإلنصاف 2)
  355/ 3 نفسه (3)
  032/8ا ن ا  (4)
  3/401, يالحءة لللراأ السب ة0/388م اني اللراأات, لألزهر  (5)
 يصدره: البيت ب  نسبة , (1)

                                 فزءءتها بمزءة  
قوواا عنوووه الزمخ.ووور  : "يموووا يلوووع فوووي ب ووور بنسوووخ الكتوواب مووون قيلوووه:)     البيوووت( فسووويبييه بووورس مووون عهدتوووه" 

  2/081ي.رل ا .ميني  ,2/985ي.رل الكافية  ,2/418,يالخصا ا 033المفصا
بمف يا  (أبي مزادة )يالمضاف إليه اللليا أبي مزادة" حيث فصا بين المضاف )زج(, زج " ال.اهد فيه قيله:

 ( اللليا)المضاف
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علوووى أنوووه ال يءووويز الفصوووا بايووور الظووورف فوووي غيووور ضوووريرة ال.ووو ر,  بهوووا   ن اإلءمووواع من لووود
  (0)ياللران ليس فيه ضريرة, ي ن فصاحته أعءزت فصاحة كا فصيح"

يلوو  يءووز ابوون ي ووي  الفصووا بووين المضوواف يالمضوواف إليووه, ييصووف هوواا الفصووا 
تنوويين  نووه يوور  أنووه يلووي  ملووا  التنوويين فووي االسوو  المووتمكن فوو  يءوويز أن يفصووا بووين ال بوواللبح 

يالمنين, يليا: "الفصا بين المضاف يالمضاف إليه قبويح,  نهموا كال.ويأ الياحود  فالمضواف 
إليه من تما  المضاف, يلي  ملوا  التنويين يي اقبوه فكموا ال يحسون الفصوا بوين التنويين يالمنوين 

   (2)كالك ال يحسن الفصا بينهما"
يلوويا: يقوود فصووا  ييوور  ابوون ي ووي  أن الفصووا ال يءوويز إال فووي الظوورف ضووريرة,

بينهمووا بووالظرف فووي ال.وو ر ضووريرة     فأمووا الفصووا بايوور الظوورف فلوو  يوورد بووه بيووت , يالليوواس 
  (3) يدف ه  "

يقوود يافوو  ابوون ءنووي ابوون ي ووي  فووي قووبح الفصووا بووين المضوواف يالمضوواف إليووه, 
  (4) يالفصا بين المضاف يالمضاف إليه بالظرف يحرف الءر قبيح كثير" يليا: "

, حيووث ي حيووان الفصووا بووين المضوواف يالمضوواف إليووه لوويريده سووماعاً يقوود أءوواز أبوو
" ءووواأت نظوووا ره فوووي أ.ووو ار ال ووورب,   قتوووا أيالدهووو  .وووركا ه أءووواز الفصوووا فوووي قيلوووه ت وووالى 

ن كان أكثر النحاة يخصينه بال. ر   "    (5)يالصحيح ءيازه, يا 
يعلوووى الوووك ا زهووور  حيوووث أءووواز الفصوووا بوووين المضووواف يالمضووواف إليوووه يخوووالف 

أن مسوا ا الفصوا سوبع منهوا ثو ث  عنود الكويفيين يالحو حيوث يلويا :"بصريين في مون ه  لوه ال
ي.وووبه الف وووا, يأن يكوووين الفاصوووا  ءوووا زة فوووي السووو ة , يضوووابطها أن يكوووين المضووواف إموووا اسوووماً 

 .(1)ال ي.به الف ا, يالفاصا اللس " بينهما م مياًل للمضاف, يأن يكين منصيًبا أي اسماً 
 بث ثة  يءيه:يقد حدها ا زهر  

ا يا:  أن يكوووين المضووواف مصووودًرا, يالمضووواف إليوووه فاعلوووه, يالفاعوووا إموووا مف ووويا كلوووراأة ابووون 
هع ن .ََّرَكا عهع ن عامر":  َن النمَّ.نرعكعيَن "َقتناَّ َأيناَلدع   َيَكَالعَك َزْيَن لعَكثعير  مع

                                                 

  54-53ا ت ف النصرة  (0)
  2/088.رل المفصا  (2)
  091-2/088 نفسه (3)
  2/411( الخصا ا 4)
 0841( االرت.اف 5)
  0/232( .رل التصريح 1)
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مف يلوووه ا يا  الثووواني: أن يكوووين المضووواف يصوووًفا بم نوووى الحووواا أي االسوووتلباا, يالمضووواف إليوووه
ولعهَ يالفاصا مف يله الثاني كلراأة ب ضه :  وَدهَّ رَّسَّ لعَف َيعن َسَبْن الْلَه مَّخن  (يعوده)بنصوب   َفَ  َتحن

  (رسله)يءر 
هواا غو    ياهلل, )كلويله :  الثالث: أن يكين المضاف ال ي.به الف ا, يأن يكوين الفاصوا قسوماً 

بينهما باللس , حكاه الكسا ي, يحكى ابون ا نبوار   بإضافة الا   إليه, يفصا (زيد)بحر  (زيد  
إليوه, يالفصوا بينهموا بال.ورط,  (الاو   )بإضافة (ابن)بءر ( هاا غ    إن .اأ اهلل ابن أخيك)

 :كليا تأبط .راً  (إما)يزاد ابن مالك الفصا بو (إن .اأ اهلل)يهي 
ْطَتا إعْما  ْنة   ار  سَ إع هَّما خَّ رر َأءَدرَّ  يالَلتاَّ     دَ  يا عْما  يمع بالحَّ

 (0) 
  (2)في رياية الءر

  الترجيح:
مما سوب  يتبوين ءوياز الفصوا بوين المضواف يالمضواف إليوه بظورف أي حورف ءور   

لووويريده فوووي السوووماع, يلثبووويت  صوووحة قوووراأة ابووون عوووامر  يلووويا الووودمياطي "يهوووي قوووراأة متوووياترة 
ة أخوا عون عثموان ابون عفوان يأقودمه  هءور  أ السب ة سونداً اها ابن عامر أعلى اللر  صحيحة يقار 

يأبي الدرداأ يم ايية يفضالة بون عبيود يهوي موع الوك عربوي صوريح مون صومي  ال ورب يك موه 
  (3) حءة يقيله دليا "

 م اسمانأنعم وبئس فعالن  -51
 (ن  )الليا في  هيل  يبد فيها رأي يمن المسا ا الخ فية التي اكرها المراد  أيضاً 

    اسمان أف  ن  (ب س)ي
 فصيل المسألة:ت

خبر ملد  لن   يب س, يفي الك خو ف  يفوي نللوه  (ف  ن)يليا المراد : "قيله: 
أن البصريين يالكسا ي اهبويا إلوى ف ليتهموا    ياهوب الفوراأ يأكثور الكويفيين  هما:اأحد طريلان:

 حررها ابن عصفير في تصانيفه المتأخرة, فلواا: ال يختلوف أحود واألخرى:إلى أنهما اسمان    

                                                 

 يلفظه: ,89في دييانه  اً ( البيت لتأبط .ر 0)
ْنِة, ي َلكَّ ن  َلِة: إعْما فعَداِأ َيمع َدرَّ  إعْماَخصن  َدِ , يالَلتناَّ بالَمرنأع أءن

يبوو  نسووبة فووي   2/512يخزانووة ا دب  ,4/93ي .وورل ديوويان المتنبووي لل كبوور   ,0/234.وورل التصووريح فووي ي 
 ,2/082.وووووووووورل ا .ووووووووووميني ي , 0/843مانووووووووووي اللبيووووووووووب ي  ,2/994.وووووووووورل الكافيووووووووووة ي  ,2/412الخصووووووووووا ا

  2/082الهمعي 
  ر(إسا), يالمضاف إليه (خطتا)بين المضاف (إمابو)"خطتا إما إسار" حيث فصا ال.اهد فيه قيله: 

  235-0/232( .رل التصريح 2)
  224 , للدمياطي( إتحاف فض أ الب.ر في اللراأات ا رب ة ع.ر3)
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نموووا الخووو ف بيووونه  ب ووود  (بووو س)ي (ن ووو )مووون النحوووييين البصوووريين يالكووويفيين فوووي أن  ف ووو ن, يا 
  (بوو س الرءووا)ءملووة ف ليووة يكووالك ( ن وو  الرءووا)إسوونادهما إلووى الفاعووا  فوواهب البصووريين: أن 

بمنزلووة  اسوومان محكيووان حيووث يق وواً  (بوو س الرءووا)ي (ن وو  الرءووا)ياهووب الكسووا ي إلووى أن قيلووك:
اسوو  للمووامي , يهمووا  (بوو س الرءووا)عنووده اسوو  للممووديل ي (ن   الرءوواو), فوو(  نحوورهيبوور  تووأبط .ووراً )

 ءملتان في ا صا نللتا عن أصلهما يسمي بهما  
: (بو س الرءوا عموري)ي (ن و  الرءوا زيود)ياهب الفراأ إلوى أن ا صوا فوي قيلوك: 

مووت , فحوواف الميصوويف الووا  هووي رءووا يأَّقي(رءووا ن وو  الرءووا زيوود, يرءووا بوو س الرءووا عمووري)
الصفة التي هي الءملة من ن و  يفاعلهوا يبو س يفاعلهوا ملاموه  فحكو  لهوا بحكموه, فون   الرءوا 

زيد ووو)من قيلوك: ن و  الرءوا زيود, يبو س الرءوا مون قيلوك: بو س الرءوا عموري, عنودهما راف وان ل
بمموووديل, يعموووري  , كموووا أنووك لوووي قلوووت: ممووديل زيووود يموووامي  عمووري, لكوووان زيووود مرفيعوواً (يعمووري

  (0)مي "مرفيعا بما
"اهووب الكيفيووين إلووى أن  (2) يقوود اكوور ابوون ا نبووار  المسووألة فووي كتابووه اإلنصوواف

 (3)اسمان مبتدآن, ياهب البصريين إلى أنهما ف  ن ماضيان ال يتصرفان    "(ن   يب س )
 يللد أيرد ابن ا نبار  ما است.هد به كا من الفريلين كما يلي:

 وبئس: استدلل الكوفيين باسمية نعم :لا أو  
 احتج الكيفيين على اسميتهما ب دة أمير:

  َ  نوينع ) (4) (موا زيود بون   الرءوا)دخيا حرف الخفر عليهما مستدلين بموا نلوا عون ال ورب  -0
 رضي اهلل عنه:–ت ب, يقيا حسان بن ثا(رَّ ين ال ع  َس  ن ى بع لَ عَ  رَّ ين السْ 



َلفَّ بينتَّه َت بعن نَ  الءارَّ يَّدن رعماَأخا قعَلة َأي مَّ دع   أَلسن َ  الَماا مَّصن
(5)  

 

                                                 

  2/912لتيضيح ( ا0)
  0/80( اإلنصاف2)
  0/81 نفسه (3)
  81/ 0, ي االنصاف  912/ 2( التيضيح 4)
  9/389, يخزانة ا دب 0/299, ي.رل دييان المتنبي 208البيت لحسان بن ثابت في دييانه( 5)

 ينصه:
 لا  ال رف اا ماا كثير يم دما                       

فإن الكيفيين استنديا إلى ظاهر هاه ال بارة فزعميا أن )ن  ( اس  بم نى ال.اهد فيه قيله: "بن   الءار" 
 الممديل بدليا دخيا حرف الءر عليه 
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لموا تيءوه نحوي النوداأ  أنهما يلب ن النداأ, يالنداأ مون خصوا ا ا سوماأ , يلوي كوان ف و ً  -2
   (0) (ن   الميلى ين   المصير يا:)يمن الك ما تليله ال رب 

عد  ءوياز اقتوران الزموان بهموا كسوا ر ا ف واا, فو  نلويا ن و  الرءوا أموس, يال ن و  الرءوا  -3
  غداً 
أنهما غير متصرفين, يالتصرف من خصا ا ا ف اا , يلما ل  يتصرفان دا على أنهموا  -4

 ليسا بف لين 
 أن ال رب قالتها مصارة "ن ي  الرءا"  -5

 استدلل البصريين بفعليتهما: :ثانياا 
 اتصاا الضمير المرفيع بهما, فلد ءاأ عن ال رب أنه  قاليا "ن ما رءلين ين ميا رءاال"  -0
اتصووالهما بتوواأ التأنيووث السوواكنة, كلوويا ال وورب "ن مووت الموورأة, يب سووت الءاريووة" فهوواه التوواأ  -2

 يختا بها الف ا الماضي يال تت داه 
 أنهما مبنيان على الفتح, اا ال علة هنا تيءب بنا هما  -3

يقوود أخووا المووراد  الخوو ف فووي هوواه المسووألة عوون .وويخه أبووي حيووان, حيووث اكووره فووي كتوواب 
  (2)مما يدكد نلله عنه يتأثره به االرت.اف نصا

بموووووا اكوووووره  ن, مسوووووتدالً يف ووووو ن يليسوووووا اسوووووم (بووووو س)ي (ن ووووو )يووووور  ابووووون مالوووووك أن 
اتصوواا توواأ التأنيووث بهمووا سوواكنة فووي كووا  (بوو س)ي (ن وو )البصووريين, يلوويا: "يوودا علووى ف ليووة 

ي  اللاووات, ياتصوواا ضوومير الرفووع البووارز بهمووا    يالحكوو  بف ليتهمووا موواهب البصووريين يالكسووا 
يزع  الفراأ يأكثر الكيفيين أنهما اسمان, ياستدليا على الك بدخيا حرف الءور عليهموا, كلويا 
ب ر ال رب, يقد قيا في بنت له: ن   اليلد هي, فلاا: ياهلل مواهي بون   اليلود  نصورها بكواأ, 

  (3)يبرها سرقة, يكليا ب ضه  ن   السير على ب س ال ير    يال حءة في الك "
  (4)ي أنهما ف  ن ءامدان" ن   َيب َس ف  ن إلن.اأ النَمدنل يالا "يير  السييط

 
 
 
 
 

                                                 

  0/88االنصاف ( 0)
  2140االرت.اف ( 2)
  3/5.رل التسهيا, البن مالك ( 3)
  3/23الهمع ( 4)
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 الترجيح:
ف  ن ال اسمان, كما بين الك ابن مالك, يقد  (ن   يب س)يتبين لنا مما سب  أن 

 (3), يال.وووورءي الزبيوووود (2), يالرضووووي(0)رءووووح ف ليتهمووووا كووووا موووون: ابوووون ا نبووووار , يابوووون ي ووووي 
  عل أياهلل     يالسييطي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  4/389.رل المفصا  (0)
  2/0010.رل الرضي للكافية, البن الحاءب (2)
  005 ت ف النصرة ا( 3)
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 الفصل الرابع :
 مسائل الخالف بين العلماء

 في كتاب توضيح  المقاصد و المسالك  
 بشرح ألفية ابن مالك

 

 يشتمل على  ثالثة مباحث :

 ابن مالك.و المرادي األول: المبحث 

  المسائل التي خالف فيها المرادي النحاةالثاني : المبحث 

 المسائل التي اختلف فيها العلماء مع الجمهور   .لثالث: ا المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

 

 المبحث   األول
 ابن مالك.و  المرادي

 
 :فيهو 
 

 المرادي ابن مالك. تابع فيهما  : اولا 

 المرادي ابن مالك. فيه ما خالف :ثانيا
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 المرادي ابن مالك. تابع فيهما  :اولا 

الدارس في كتاب التيضيح للمراد  ال يفيته م حظة نلله عون ابون مالوك, فلود ن إ
ت رر الباحث لكثير من المسا ا التي صرل بهوا فوي نللوه, يمون أمثلوة الوك قيلوه : "    صورل 
بالك في .رل التسهيا, قاا في .رل التسهيا   , فيما نلله في التسهيا   , فلد اكر فوي .ورل 

سوهيا   , بموا صوححه فوي .ورل التسوهيا   ,    اكور فوي التسوهيا أنوه التسهيا   , حده في الت
لوى هواا اهوب فوي التسوهيا,  لى هواا أ.وار فوي التسوهيا,    يا  ا صح, زاد في التسهيا   ,    يا 

 يقد حكى في التسهيا   
مووا كووان يسووت ين بالكافيووة يالتسووهيا ي.وورحيهما,  يلوويا عبوود الوورحمن سووليمان:" كثيووراً 

تءواهين: إموا أنوه يكموا موا فوات ابون مالوك فوي الونظ , فكوان يواكر مسوا ا يكان يتءوه فوي الوك ا
ما أن يأتي بالنلا منهما لبيان المخالفة بينهما يبين ا لفية"   (0)من هاين الكتابين, يا 

يموون المسووا ا التووي اختارهووا الباحووث للتمثيووا علووى نلووا المووراد  فووي كتابووه تيضوويح   
 :الملاصد يالمسالك ب.رل ألفية ابن مالك

 
 المسألة م.
 ( النداأ)من خياا االس     0
  أسباب بناأ الضمير   2
 .حاف نين كان عند الءز    3
  "إن"و ال طف على اس  "أن" بالرفع إلحاقا ب   4
 .ءياز نيابة )الظرف أي المصدر أي حرف الءر( مع يءيد المف يا به   5
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  0/084التيضيح (0)
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 من خواص السم النداء -0

  للها المراد  عن ابن مالك ما اكره في باب ما يميز االس من المسا ا التي ن
 تفصيل المسألة:

أي إحووود  أخياتهوووا, يهوووي مووون خوووياا  (يوووا) "النوووداأ يهوووي الووودعاأ بوووو :الموووراد  يلووويا
 نوه مخبور عون الم نوى  يقواا   االس ,  ن المناد  مف يا به, يالمف يا بوه ال يكوين إال اسوماً 

نما اخوتا اال"في .رل التسهيا:  سو  بالنوداأ,  نوه مف ويا بوه فوي الم نوى يالمف يليوة ال تليو  يا 
  (0)باير االس "

ن    "إنموا اخوتا االسو   بالنوداأ: النلا عند ابن مالك فوي .ورحه للتسوهيا يناُّ 
  (2)المناد  مف يا في الم نى يالمف يلية ال تلي  باير اس "

 ,المواهب البصور قد بين أبي حيوان أنهوا مسوألة خو ف بوين المدرسوتين  يارتضوى 
أن  ىلوإالسويرافي يابون كيسوان يابون الطوراية   يليا:" يهاه مسألة خو ف :اهوب الكيفيوين يتوب ه

المناد  مف ويا مون ءهوة الم نوى فلوط ياهوب سويبييه يالءمهوير مون البصوريين إلوى أنوه مف ويا 
 (3)صحيح من ءهة اللفظ يالم نى"

حورف النوداأ, كموا ييهموه قويا زهر : "يليس المراد به, أ : بالنداأ, دخيا قاا ا 
, (يوا) ن  ابن مالك في .رل ال مدة   ن النداأ قد يبا.ر الف ا يالحرف حين يحاف المنواد  

َيووا َلينووَت , فووا يا نحووي: كووان أي ف وو ً  خاصووة, قوود توودخا فووي اللفووظ علووى مووا لوويس باسوو , حرفوواً 
معي قَووين

دَّيا" لعلْووهع , يالثوواني نحووي: (4)  ووءَّ , فإنووه -رحمووه اهلل -(1)فووي قووراأة الكسووا ي  (5)َأاَل َيووا اسن
فيهمووا حوورف تنبيووه ال  (يووا), ياختلووف فووي تيءيووه الووك فليووا: (اسووءديا)ييبتوودس  (يووا)يلووف علووى 

للنداأ, يقيا: للنداأ يالمناد  محايف تلديره: يا قي  ليت قيمي, ييا هدالأ اسءديا, يهي مليس 
   (2)في ا مر كاآلية"

                                                 

  0/283التيضيح (0)

  0/00.رل التسهيا, البن مالك  (2)

  0/52التاييا يالتكميا  (3)

  21/22يس  (4)
ا 5)   25/09( الْنمن
  0/302, يسراج اللارس, لل ار  الباداد 3/589الكنز في اللراأات ال .ر, البن مبارك  (1)

  0/52التاييا يالتكميا  (2)
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  فال  موة سوماً ا ف يا به, يالمف ويا بوه ال يكوين إاليليا الءيهر  " ن المناد  م
  (0)حين ا كين الكلمة مناداة, ال دخيا حرف النداأ"

ننهَووا  :يلويا السووييطي "ل سوو  َخووياا تميووزه َعوون َغيوره يع مووات ي وورف بهَووا َياكوور مع
ووي  يَصووة َنحن صَّ ووَ ة َأحوودَها النووداأ َيهَّووَي الوودَُّعاأ بحووريف َمخن َن َيا ع  (َيووا زيوود)هََّنووا تعسن ووتْا بعووهع  ع ْنَمووا اخن

َنادع  مف يا بعهع فعي النَم ننى َأي فعي الْلفنظ َأينضاً  سن   النمَّ على َما َسَيأنتعي يالمف يلية اَل تلعي  بعَاينر االع
لووووه َتَ وووواَلى ووووي َقين ووووينَ  :فَووووإعن أيرد علووووى َالعووووك َنحن ووووت قوووويمعي ي لمَّ َيووووا َلين

(2) َيووووا ليتنووووا نوووورد
(3)

 َأال
يسءديا

يث البََّخارع ّ َيحَ  (4) َرةع :"دع خع َية  فعي الدُّننَيا َعارعَية  فعي اآلن   (1) (5)"َيا رَّْب َكاسع
 يهما حرفان يَعلى اسءديا َيهََّي ف ا َفالنَءَياب َأن (رب)على (َيا)َحينثَّ دخا فعيهع 

سن  (َيا) يه للتّننبعيه اَل للنداأ يحرف التْننبعيه يدنخا على غير االع َيقيوا للنوداأ يالمنواد   فعي َالعك َيَنحن
اَّيف َأ  يحه بعَأن النَلا عا لَالعك قد يكوين َيحوده فَوَ  يكوين  (َيا قي  )َمحن ضع َيَض فه ابنن َمالك فعي َتين

ووووي  ووووَماأ َمووووا اَل َدلعيووووا علوووى اسووووميته إعاْل النووووداأ َنحن َسن وووواَّيف َيمووون ا ن َيووووا )َمَ وووه منوووواد  ثَابووووت َياَل َمحن
َْنهَّمَ  (َيا فا)ي (مكرمان  (2)ا يختصان بالنداأ" ع

 الترجيح :
المنواد  مف ويا مون  نْ أالنداأ من ال  مات التوي تميوز االسو  ي  نْ أمما سب  يتبين 

لكوون المووراد  فووي رأيووه  يءمهووير البصووريين  (8)سوويبييهموون قوويا   يَّفنهَوو كمووا  ءهووة اللفووظ يالم نووى
يافو  –رحموه اهلل –لمصونف "فوإن كوان ا :يليا أبوي حيوان يهما يتب ان الكيفيين  تابع ابن مالك,
ن كووان المصوونف هنووا يافوو  سوويبييه فيكووين قوود أسوواأ ال بووارة حيووث فهووي الكوويفيين هنووا  فاسوود    يا 

 ياهلل أعل         (9)"انب المف يلية بالم نى دين اللفظء
 
 
 

                                                 

  0/045 , البن ه.ا  ا نصار ( .رل .اير الاهب0)
  21/22( يس 2)
  22/2( ا ن ا  3)
ا 4)   25/09( الْنمن
  2091  رق  4/52,يسنن الترما 0021  رق 2/49( صحيح البخار  5)
  0/22الهمع( 1)
  0/52التاييا يالتكميا في .رل كتاب التسهيا (2)
  2/082-0/290تاب, لسيبييه الك (8)
  0/53نفسه  (9)
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 أسباب بناء الضمير-4
حيث  من المسا ا التي نللها المراد  عن ابن مالك ما اكره في باب الضمير,

  نى رأيه على ما اكر في التسهياب
 المسألة:تفصيل 

: "المضوومرات كلهووا مبنيووة باالتفووا , ياختلووف فووي سووبب بنا هووا فليووا: المووراد  يلوويا
ل.بهها بالحرف في الم نى   ن كا ضومير متضومن م نوى الوتكل  أي الخطواب أي الايبوة  بنيت

   (0)"يهي من م اني الحريف يقيا غير الك

ياحدًا لبناأ الضمير يتوابع ابون مالوك بنللوه أسوباب البنواأ حيوث فالمراد  اكر سببًا 
 يقد اكر في التسهيا لبنا ه أرب ة أسباب:يليا:"

    ن أكثره على حرف أي حرفين يحما الباقي على ا كثر أيلها: .به الحرف يض اً 
م.اهدة أي ضميمة من ب  داللته على مسماه إال تالمضمر ال ت    نّ ثانيها: .به الحرف افتلاراً 

 غيرها 
, يالمراد بالءميد عد  التصرف في لفظه بيءوه مون اليءويه حتوى فوي ثالثها: .به الحرف ءميداً 

 التصاير, يبأن ييصف أي ييصف به كما ف ا بالمبهمات 
  (2)راب ها: االستاناأ باخت ف صياه الخت ف الم اني"

كووووين ب وووور المووووراد بال.ووووبه اليضوووو ي  ياكوووور ابوووون مالووووك فووووي .وووورحه للتسووووهيا أنّ 
"المووراد  : يلوويا (ناو)ف لووت ,يكوواف حوودثتك يعلووى حوورفين كوو (تاأو)المضوومرات علووى حوورف ياحوود كوو

ف لووت يكوواف حوودثتك   يعلووى  (تاأو)كووين المضوومرات علووى حوورف ياحوود كوو ب.ووبه الحوورف يضوو اً 
 فبنواأ موا هوي كواا ياءوب لخريءوه عون يضوع ا سوماأ المختصوة يالتحاقوه بيضوع  (ناو)حرفين كو

ن هواه أصويا أي كا صويا , يليءور  البواب علوى سونن    بياقي علوى هواهف يحملت الي الحر 
  (3)ياحد "

ن الحريف نا بة على ا ف واا   يعلا أبي حيان م.ابهة الضمير للحريف يض اً 
 ,يرباعيوواً  يالف ووا يكووين ث ثيوواً  ,"  ن الحووريف نا بووة عوون ا ف وواا فووي كثيوور موون الم وواني:يلوويا 

                                                 

  0/312التيضيح  (0)

  0/312نفسه  (2)

 0/011.رل التسهيا, البن مالك (3)
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فوإاا ءواأ اسو   ,بحورف أي حورفين  ختصوار بوأحط منهوا يضو اً فلما نابت عنها يض ت علوى اال
  (0)فيبنى لالك"  ,ميضيع على حرف أي على حرفين كان الك .بها له بأحرف في اليضع

 أما المراد باالفتلار فلد اكر ابن مالك في .رحه للتسهيا هي كين الضومير مفتلوراً 
د باالفتلوووار كوووين المضووومر ال توووت  "يالمووورا:للم نوووى إال بضووومي  أ  اقترانوووه بكلموووة تيضوووحه يلووويا 

فووي   نوهداللتوه علوى مسووماه إال بضومي  موون م.واهدة أي مووا يلوي  ملامهوا, فأ.ووبه بوالك الحووريف 
     (2)الاالب ال يفه  م ناه بنفسه با مع ضمي "

قوود أ.ووبهت الضووما ر الحووريف فووي يءووه ثالووث,  يلوويا ال.وويخ محموود محيووي الوودين عبوود الحميوود: "
, يهووي المرءووع فووي ضوومير الاا ووب, أ.ووياللتهووا علووى م ناهووا البتووة إلووى يهووي أنهووا مفتلوورة فووي د

  (3)"يقرينة التكل  أي الخطاب في ضمير الحاضر
فوووي الاالووب إلوووى ضووومي  فهوووي الحوورف مفتلووور فوووي إفووادة م نووواه  نّ إ :"قوواا أبوووي حيوووان 

مفتلوور إلووى مووا يفسووره, يلوويا: "ي نووي إن الحوورف مفتلوور فووي إفووادة م نوواه فووي الاالووب إلووى ضوومي   
  (4)ما من م.اهدة أي غيرها"إيكالك المضمر مفتلر إلى ما يفسره ييفيد من عاد عليه 

يالءمووويد كموووا اكوووره ابووون مالوووك عووود  التصووورف فوووي لفظوووه بيءوووه مووون اليءووويه حتوووى 
بالتصاير , يبأن ييصف أي ييصف به كما ف ا بالمبهمات ,يبأن يبنوى منوه مف لوة دالوة علوى 

قوواا أبووي حيووان "بووأن ييصووف أي ييصووف بووه كاسوو    (5)"الكثوورة كمووا ف ووا بووالمتمكن موون ا سووماأ
  (1)اإل.ارة "

يليا ال.يخ محمد محيي الدين عبود الحميود فوي .ورحه لل.وبه الءمويد  يلويا :"موا 
سماه بال.به الءميد , يهي: كوين الضوما ر بحيوث ال تتصورف تصورف االسوماأ, فو  تثنوى يال 

", فهاه صيث يض ت من أيا ا مر علوى تصار, يأما نحي " هما يه  يهن يأنتما يأنت  يأنتن 
  (2)هاا اليءه, يليست ع مة المثنى يالءمع طار ة عليها"

أموووا الموووراد بووواخت ف صوووياه الخوووت ف الم ووواني فلووود اكووور ابووون مالوووك فوووي .ووورحه 
للتسوووهيا تاييووور صووويرة الضووومير عنووود إسوووناده للموووتكل  أي المخاطوووب أي الاا وووب, يلووويا: "يالموووراد 

الم اني أن المتكل  إاا عبر عن نفسه خاصوة فلوه تواأ مضوميمة فوي باخت ف صياه الخت ف 
                                                 

  2/283التاييا يالتكميا  (0)

  0/012.رل التسهيا, البن مالك (2)

  0/92منحة الءليا  (3)

  2/283التاييا يالتكميا  (4)

 0/012.رل التسهيا (5)

  2/283التاييا يالتكميا (1)

  0/92منحة الءليا  (2)
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اا عبوور عوون المخاطووب فلووه توواأ مفتيحووة فووي الرفووع , يفووي غيووره كوواف  الرفووع يفووي غيووره يوواأ  يا 
 ن االمتيووواز حاصوووا  مفتيحوووة فوووي التووواكير يمكسووويرة فوووي التأنيوووث ,فوووأغنى الوووك عووون إعرابوووه 

 (0)بدينه"
 أءوووي ن الم ووواني التوووي  اا لووويس ب.ووويأ " يهوو: بليلوووه علوو  أبوووي حيوووان علوووى الوووك

بوووواإلعراب  ءلهووووا هووووي الفاعليووووة ي المف يليووووة ياإلضووووافة يليسووووت هوووواه ا حووووياا التووووي عرضووووت 
للمضووومر موووون الووووتكل  يالخطوووواب يالايبوووة  توووودا علووووى .وووويأ مووون الم وووواني اإلعرابيووووة فوووو  يصووووح 

  (2)"  نها ال تدا عليها  االستاناأ عنها بهاه ا حياا
"يأ.ووبهته فووي يءووه رابووع, يهووي أنهووا :محيووي الوودين عبوود الحميوود يلوويا ال.وويخ محموود 

نهووو  قووود يضووو يا للرفوووع صوووياة ال أاسوووتانت بسوووبب اخوووت ف صوووياها عووون أن ت ووورب فأنوووت تووور  
تست ما في غيره, يللنصب صياة أخر  يل  يءيوزيا إال أن تسوت ما فيوه, فكوان مءورد الصوياة 

يق وه, فأ.ووبه الحوريف فووي عود  الحاءووة كافيوا لبيوان ميقووع الضومير, فلوو  يحوتج لإلعووراب ليبوين م
ن كان سبب عد  الحاءة مختلفاً    (3)فيه " إلى اإلعراب, يا 

 : رجيحالت 
فووي .وورحه  -رحمووه اهلل-فووي نللووه رأ  ابوون مالووك  ىتبووين ممووا سووب  أن المووراد  تبنوو

فوي  (5): يل وا هواا الم تبور عنود ال.ويخ(4):" قاا ال.وارليقد اعتمد على قيا ابن الناظ للتسهيا 
   فاعتمد عند نلله سببًا ياحداً (1)ناأ المضمرات   "ب

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 0/012.رل التسهيا (0)

  2/283التاييا يالتكميا  (2)

  0/92منحة الءليا  (3)

 هو   181هي ابن الناظ : أبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن اإلما  ءماا الدين محمد بن مالك, ت  (4)

 رحمه اهلل  -يلصد: ابن مالك  (5)

  0/534التيضيح (1)
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 عند الجزم (كان)حذف نون  -4
موون المسووا ا التووي نللهووا المووراد  عوون ابوون مالووك مووا اكووره فووي بوواب كووان يأخياتهووا 

حيوث نلوا عون المصونف ميلوه ليوينس  حيث أءاز حاف نين كان ب د الءز   لكثرة االسوت ماا,
   في حافها تخفيفاً 

 تفصيل المسألة:

ضووارع كووان يكووين, فووإاا دخووا عليووه الءوواز  سووكنت نينووه, ثوو  م: " المووراد   يلوويا 
لكثووورة  , ثووو  ب ووود الوووك يءووويز حووواف نينوووه تخفيفووواً (لووو  يكووون)حوووافت الوووياي, اللتلووواأ السووواكنين نحوووي 

عنود يوينس يب.ورط أن يكوين ب ودها متحورك عنود سويبييه, يي.وهد ليوينس قويا  االست ماا مطللاً 
 : ال.اعر

 (0)فلد أبدت المرآة ءبهة ضيا   فإن ل  تك المرآة أبدت يسامة
قاا المصنف: يبليله أقيا  إا ال ضريرة في البيت إلمكان أن يلاا: فإن ل  تكون المورآة أخفوت 

 يسامة, إال أن اإلثبات قبا الساكن أكثر يبه يرد اللرآن 
 فإن قلت: ها حاف النين مخصيا بالناقصة؟

 ر في الناقصة قلت: ال, با هي كثي
فنَها َيا عنن َتكَّ َحَسَنةِ  : ( 2)يمن يريده في التامة قيله ت الى   " (3 )يََّضاعع

 ة"الحوووواف لكثوووور  يقوووود ء ووووا  ابوووون ا نبووووار  حوووواف النووووين لكثوووورة االسووووت ماا يلوووويا:
: لوو  َيووكَّ  (لوو  يكوون)االسووت ماا إنمووا يخووتا بمووا يكثوور فووي االسووت ماا, أال توور  أنهوو  قوواليا فووي 

  (4)لكثرة االست ماا"فحاف النين 
نموا  يقد اعترر أبي حيان على ابن مالك فوي حوافها  لكثورة االسوت ماا مطللواً  , يا 

 ير  أنها حافت لسببين:
ا يا: كثوورة االسووت ماا  يالثوواني: م.ووابهتها لحووريف ال لووة السوواكنة, فكمووا تحوواف حووريف ال لووة 

" لوو  يووك"  إا حوورف النووين فيهووا  عنوود الءووز  فووي قيلنووا: "لوو  يلوور" ي "لوو  يوودع" ي " لوو  يوور" , قلنووا
                                                 

, يبو  نسوبة 9/314, يخزانوة ا دب 0/211ي .رل التصريح ( البيت منسيب للخنءر بن صخر ا سد  ف0)
  0/441, يالهمع 0/250, .رل ا .ميني 0/210, يأيضح المسالك 0/423في .رل الكافية 

المءوزي  بالسوكين موع أنهوا قود يليهوا  (كان)ال.اهد فيه قيله: "فإن ل  تك المرآة" حيث حافت النين من مضارع 
 حرف ساكن 

  41/5النساأ  (2)

   قراأة الرفع على التما , يالنصب على النلصان 0/514التيضيح  (3)

  0/424اإلنصاف (4)
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ساكن فيءب حافوه لكثورة االسوت ماا  يلويا: " يلويس التخفيوف علوة لحواف النوين, يأ  ثلوا فوي 
نما حافت لكثرة االسوت ماا, يل.وبه هواه النوين  ءوا سوكينها بحوريف ال لوة   (ل  يكن)لفظ  ؟ يا 

  (0)فمءميع هاا هي ال لة ال التخفيف"
ه النُّوين َ.واا فعوي النلَيواسقد نلا عنه السييطي الك بليل َْنهَوا مون   ه: "َقاَا َأبَّي َحْيان َيحواف َهواع  ع

تع نَماا َي.به النُّين بحريف الن ْلة" سن   (2)نفس النَكلعَمة َلكعن سيغه َكثنَرة االع
ب.ريط :أن يكين من مضارع, يأال تيصوا  ءياز حافها تخفيفاً  (3)يير  السييطي

وي  " يءويز حواف نوين: بضمير يليا وَ ف النَماضع يط َأن يكوين مون مضوارع بعخع فعيفًوا بع.َّورَّ َكواَن َتخن
فَّوويع يالمنصوويب يالمءووزي  بالحوواف ووَ ف النَمرن يًمووا بعالسُّووكَّينع بعخع زَّ َموور َمءن َيأال تيصووا بضوومير  ,َيا ن

ي  وي  (4)"إعن يكنه َفَلنن تسلط َعَلينهع "َنحن ياَياَل بساكن َنحن لو  يكون الْواين كفورَّ
ثَواا  ,(5) تم وت مع َموا اءن

يط    " (1)َيل  أك بايافعيهع ال.ُّرَّ
 الترجيح:

مموووا سوووب  يتبوووين أن إءمووواع النحووواة علوووى الحووواف ياالخوووت ف علوووى سوووببه تخفيوووف 
الكثرة االست ماا يهي ماهب ابن مالك نل  عن يينس أي م.ابهتها لحوريف ال لوة السواكنة يقود 

 : (كان)ن لحاف ني  (2)حدد ال.يخ عبد اهلل الفيزان أرب ة .ريط"
  أن يكين مءزيماً  -0
 أن يكين الءز  بالسكين -2
 أال يلع ب د النين ضمير نصب  -3
 أال يلع ب دها ساكن  -4

  يل  أك بايا, ي قيله يل  يك من الم.ركينيالمثاا الءامع لل.ريط: قيله ت الى 
 

 
 
 

                                                 

  0/424اإلنصاف (0)

  0/445الهمع  (2)

  0/445 نفسه (3)

   95  رق  4/2244, ي صحيح مسل  0354  رق  2/93أخرءه البخار  في صحيحه (4)

    0/31البينة (5)

  21/01سيرة مري  (1)

  0/301لى ألفية ابن مالك, ل بد اهلل الفيزان دليا السالك إ (2)
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 (إن  )ـب بالرفع إلحاقاا  (أن  )العطف على اسم-3
 (إن يأخياتهووا)عوون ابوون مالووك مووا اكووره فووي بوواب موون المسووا ا التووي نللهووا المووراد  

   أي م ناه  لن إلحاقها بأن يتلدمها عع  مليداً في ال طف على اسمها إن  (أن)حيث قاا بإلحا  
 تفصيل المسألة:

 ب د قيا الناظ :المراد  :  يليا 
 (0)من دين ليت يل ا يكأن  يأنّ  لكنّ  يألحلت بإنّ 

في  (أنّ )"قاا في التسهيا: ي ه يأءازه ب ض النحييين  ب رالمفتيحة, فمن ه  (أنْ )يأما إلحا  
   كليله:لن على ا صح"  فأطل  كما أطل  هنا, يقيد الك في .رحه بأن يتلدمها عع (إنّ وو)الك ك

ال فاعلميا أنّ   (2)بااة ما بلينا في .لا   ا يأنت يا 
َن الْلهع َيَرسَّيلعهع إعَلى أي م ناه  كليله ت الى:  وَن َيَأَااِن مع َبورع َأْن اللْوَه َبورع ِأ مع َكن َ  النَحوجر ا ن الْناسع َيين

النمَّ.نرعكعيَن َيَرسَّيلَّهَّ 
(3)  

هنووا يمووا عملووت فيووه بتأييووا الءملووة فصووح أن ي طووف عووا محلهووا  (أنّ ) يهوواا هووي الصووحيح   نّ 
  (4)كالمكسيرة"

لووى فووي رفووع الم طوويف ع (يلكوونْ  إنْ  )يمثوواقوواا ابوون مالووك فووي .وورحه للتسووهيا :"
وَن اللْوهع َيَرسَّويلعهع إعلَوى  إاا تلدمها عل  أي م ناه, (أن)م نى اإلبتداأ  فم ناه كليله ت والى: }َيَأَااِن مع

َن النمَّ.نرعكعيَن َيَرسَّيلَّهَّ{  يصريح ال ل  كليا ال.اعر: َبرع َأْن الْلَه َبرع ِأ مع َكن َ  النَحجر ا ن  الْناسع َيين
اّل فاعَلميا أّنا يأنت  لا ع  فيااِة ما َبلعينا بَّ   يا   .ع

 إنّ  )يالتووأخير, فسوي  بووين  يأنوت  كووالك, حملوه علووى التلودي ا باوواةِ تلوديره عنوود سويبييه: فوواعلميا أّنو
  (5), فصح أن من فر  بينهما على اإلط   مخالف لسيبييه"(يأنّ 

بي حيان :"اختار المصونف ءوياز ال طوف بوالرفع فوي نحوي "علموت أن أيأءاز الك 
 يقاا ب.ر: (إنْ )كما ءاز الك في  (أنْ )"على اس   يعمري منطل  زيداً 

 
                                                 

  0/320,.رل التصريح 0/305,ي.رل ا .ميني 0/322,ي.رل ابن عليا 0/22ألفية ابن مالك  (0)

, ياإلنصوووواف 2/31,ي.وووورل أبيووووات سوووويبييه2/051,يالكتوووواب 001البيووووت لب.وووور ابوووون ابووووي خوووواز  ا سوووود   (2)
  0/394,يالمفصا 0/253 ,يب  نسبة في ا صيا0/322, ي.رل التصريح0/054

 (أنّ )علوى محوا اسو   (يأنوت )"أْنوا يأنوت  باواة" حيوث يرد فيوه موا ظواهره أنوه عطوف بوالرفع قيلوه ال.اهد في قيله: 
  (بااةها )خبر قبا أن يأتي ب (نا)

  3/01التيبة (3)

 0/534التيضيح  (4)

   2/51.رل التسهيا, البن مالك  (5)
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ضارَّ النُّ  بَّ سَ يالحَ  دع ءن المَ  ي َ دع قَ   فيه  أنْ  ةَ يمَ زَ ي خَّ نع بَ لع  ى  أبَ 
(0) 

  (2)(الحسب أن)قاا ابن الدهان "عطف على ميضع 
 على قيا ال.اعر: يقاا م للاً  

اّل فاعَلميا أّنا يأنت      بَّااِة ما َبلعينا فى  لا ع يا   .ع
البيوت ,نوا فوي المفتيحوة أنوه يحموا  هخريف :"هاا ي.ير إلوى تخوريج سويبييييءدت بخط ابن 
 (3)م ها على االبتداأ"

 (إنّ  )في ال طف على اسمهما حكو  (لكنّ )المفتيحة ي (أنّ )قاا ابن عليا: " حك  
 زيووداً علمووت أن  :يتلوويا ,ينصووبه (عمووري)ي برفووع قووا   يعموورِ  علمووت أن زيووداً  :المكسوويرة فتلوويا

 منطلو  يخالوداً  عموراً  لكونّ  ما زيود قا مواً  :يكالك تليا ,قا مان بالنصب فلط عند الءمهير يعمراً 
  (4)منطللان بالنصب فلط يخالداً  لكن عمراً  يما زيد قا ماً ,يرف ه  (خالد)بنصب 

" كين الرفع بال طف على محا االس  هي :زهر  المسألة بليلها خالد يقد يضح 
ن الاين ال ي.وترطين يءويد المحورز, أ : الطالوب لوالك المحوا, يالمحللوين قيا ب ر البصريي

من البصريين ه  الواين ي.وترطين الوك مءم وين علوى أن رفوع الوك ينحويه لويس بوال طف علوى 
محا االس   با على أنه مبتدأ حاف خبره لداللة خبر الناسخ عليه فهي من عطف ءملوة علوى 

  (5)ءملة"
تين  فووي الرفووع  بووال طف علووى محووا االسوو  كمووا اكوور المسووألة خ فيووة بووين المدرسوو

ابوون ا نبوووار , يموواا فيهوووا للمووواهب البصوور  : " اهوووب الكيفيووين إلوووى أنوووه يءوويز ال طوووف علوووى 
 -علوي بون حموزة الكسوا ي -" قبا تما  الخبر, ياختلفيا ب د الك  فاهب أبي الحسن ميضع "إنّ 

أي لوو  يظهور, يالووك نحووي  (إنّ )عمووا  هإلوى أنووه يءويز الووك علووى كوا حوواا, سووياأ كوان يظهوور فيو
نك يبكِر منطللان)قيلك:   -يحيى بن زياد الفراأ-  ياهب أبي زكريا (إن زيًدا يعمري قا مان, يا 

  ياهووب البصووريين إلووى أنووه ال يءوويز (إنّ )إلووى أنووه ال يءوويز الووك إال فيمووا لوو  يظهوور فيووه عمووا 
   (1)ال طف على الميضع قبا تما  الخبر على كا حاا"

 
                                                 

  342, يالمفضليات 14  في دييانه البيت لب.ر بن أبي خاز  ا سد (0)
 "حيث عطف بالرفع )الحسب(على محا اس  أن  يالَحَسبَّ النُّضارَّ ال.اهد فيه قيله :"

  5/099التاييا يالتكميا في .رل كتاب التسهيا (2)

  5/210نفسه  (3)

  0/322.رل ابن عليا  (4)

  0/320.رل التصريح (5)

  0/058اإلنصاف في مسا ا الخ ف  (1)
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 :رجيحالت
يتلوود   نن أب.وورط ( إنّ )ووووالمفتيحووة فووي ال طووف ب (أنّ )لحووا  إممووا سووب  يتبووين ءووياز 

  (0) السييطيي  كما بين الك ابن مالك, يأكده أبي حياني  ي م ناه لثبيته سماعاً أ  لن عليها عع 
 

 مع وجود المفعول به.عن الفاعل جواز نيابة )الظرف أو المصدر أو حرف الجر(  -1
مووا اكووره فووي بوواب يتاب ووا الكوويفيين المووراد  ابوون مالووك  فيهوواتووابع موون المسووا ا التووي 

نا ووب الفاعووا حيووث موواا للموواهب الكوويفي موون حيووث ءووياز نيابووة الظوورف أي المصوودر أي حوورف 
  الءر مع يءيد المف يا به 
 تفصيل المسألة:

:"اهب ءمهير البصريين: أنوه ال يءويز نيابوة .ويأ منهوا موع يءويد المراد   يليا
, ينللوه المصونف عون ا خفو , ينلوا ب ضوه  الكيفيين: ءياز الوك مطللواً  المف يا به  يماهب

 عنه أنه إنما يءيز نيابة غير المف يا به إاا تلد  على المف يا به  فالمااهب على ث ثة 
قاا المصنف: يبليا الكيفيين أقيا  إا ال موانع مون الوك موع أنوه يارد عون ال ورب, يمنوه قوراأة 

زع َ : (2)أبي ء فر بَّيَن  لعَيءن ًما بعَما َكانَّيا َيكنسع َقين
(3)" (4)  

يقد ماا الموراد  فوي .ورحه للتسوهيا للمواهب الكويفي يلويا :"قود يرد .وياهد كثيورة 
 ( 5)"ينظماً  اً خف  يالكيفيين نثر تدا على صحة ما اهب إليه ا 

يليا ابن مالك في .رحه للتسهيا " أءواز االخفو  يالكيفيوين نيابوة غيور المف ويا 
ءوويده ,يبلوويله  أقوويا إا ال مووانع موون الووك مووع أنووه يارد عوون ال وورب ,يمنووه قووراأة أبووي بووه مووع ي 
 ( 1)ء فر   "

يقوود بوووين أبووي حيوووان أن ظوورف المكوووان أيلووى بإقامتوووه ملووا  الفاعوووا فووي النيابوووة مووون 
المصدر يحرف الءور, يلويا: " يالوا  أختواره أن ا يلوى إقاموة ظورف المكوان, يالسوبب فوي هواا 

ر مليد بحرف الءر, يقد اختلف النحاة فوي ءوياز إقامتوه ملوا  الفاعوا  يأموا االختيار أن المءري 
                                                 

  3/240الهمع (0)

ووَز قوورأ أبووي ء فوور  (2) بالنصووب مف وويا بووه,  قيموواً بضوو  اليوواأ, يفووتح الووزا , علووى البنوواأ للمف وويا, ي ليَّءن
ينا ب الفاعا محايف تلوديره )الخيور( إا ا صوا )ليءوز  اهلل الخيور قيموًا( انظر اللوراأات يأثرهوا فوي علوي  

  0/24الكنز في اللراأات ال .ر0/314ال ربية

   04/25ثية الءا (3)
  2/112التيضيح  (4)

  403.رل التسهيا, للمراد   (5)

  2/028.رل التسهيا, البن مالك  (1)
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المصووودر فوووألن فوووي الف وووا داللوووة عليوووه  إا هوووي أحووود مدليليوووه  يكوووالك ظووورف الزموووان هوووي أحووود 
مدليليه   ن الف ا بني له ففي الف ا داللة على الزمان, يأما ظرف المكان فداللته عليه داللوة 

ا به, فهي أقرب إلى المف يا به من سا ر هاه ا .ياأ, فلوالك اخترنوا لزي  كداللته على المف ي 
 ( 0)أن يكين أيلى باإلقامة منها"

باسووتتار الضوومير, يلوويا: " اَل يءوويز إقامووة  يقوود منووع ابوون ه.ووا  ءووياز الووك م لوو ً 
فَو ,غير النَمفن َّيا بعوهع َموَع يءويد النَمفن َّويا بعوهع  َخن َهب النَبصورعيين إال ا ن وتدْا المخوالفين َيهَّوَي َموان   َياسن

ر: يع َقيا الْ.اعع  بعَنحن
يرا  أتيح لي من ال د  نايراً  َتطع بعهع يقيت الْ.ّر مَّسن

(2) 
ووليَ  بلووراأة أبووي َء نفَوور ي  ووبَّينَ  قيموواً   َ زع ءن بعَمووا َكووانَّيا َيكنسع

ير َيتوورك  (3) وورَّ فووأقي  فيهَمووا النَءووار َيالنَمءن
يًبا  ثْ  قلت يَ   ( 4)اَل يحافان با يستتران ييحاف عاملهما َءَياًزا    "النَمفن َّيا بعهع َمننصَّ

يء وووا  السوووييطي مووواهب ابووون ه.وووا  المووواهب الثووواني فوووي ءوووياز تلووود  المءووورير , 
وا َيء وا ضوميرا مَّبنهمووا  وبنَه  مسوتتر فعووي النفع ن َ.ووا  َأن الْنا عوب ضومير مَّ يلويا: "الثْوانعي َيَعلعيوهع ابنون هع

ووو وووهع النفع ن يووووين ليتحموووا َموووا يووودا َعَلين ا مووون مصوووودر َأي ظووورف َمَكوووان َأي زَموووان إعان اَل َدلعيوووا علوووى ت ن
  ( 5)َأحدَها"

 الترجيح: 
 مما سب  يتبين لنا أن المااهب في هاه المسألة على ث ثة أيءه:

ا يا : ماهب البصريين يهي عد  ءياز نيابة الظرف أي حرف الءر أي المصودر عون الفاعوا 
 مع يءيد المف يا به 

  اهب ءمهير الكيفيين يابن مالك من ءياز النيابة مطللاً يالثاني:  م
يالثالووث: مووا نللووه أبووي حيووان عوون ا خفوو  بءووياز النيابووة ب.وورط تلوود  المصوودر أي الظوورف علووى 

فوووي ءوووياز إقاموووة المصووودر أي  المف ووويا بوووه, يلووويا: " نلوووا ب ووور أصوووحابنا عووون ا خفووو  .ووورطاً 
أن يتلدما على المف يا به, فإن تأخرا لو  ظرف الزمان ملا  الفاعا مع يءيد المف يا به, يهي 

يءووز أن يلووا  إال المف وويا به   يقوود أهمووا المصوونف اكوور هوواا ال.وورط    ينلووا الووك ال.وورط عوون 
                                                 

  1/248التاييا يالتكميا  (0)

  0/202( البيت ب  نسبة في .رل .اير الاهب2)
ع يءوويد ال.وواهد فيووه قيلووه: "أتوويح لووي موون ال وودا نووايرا" حيووث أءوواز نيابووة الءووار يالمءوورير ) لووي( عوون الفاعووا, موو

 المف يا به )نايرًا( 
  04/25( الءاثية 3)
  089, البن ه.ا  ا نصار ا الصد ( .رل قطر الند  يبَ 4)
  0/582( الهمع 5)
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ييور  الباحوث أن مواهب ا خفو   ( 0)مون ا خفو " ا خف  ابن الدهان يقاا: هواا طريوف ءوداً 
نابة إاا تأخرت, يءيازها إن هي الماهب ا كثر مرينة في الخ ف, إا حما في ءيانبه منع اإل

 ياهلل أعل    تلدمت, فكان أيسط المااهب يأسهلها يأب دها عن الءميد 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  1/245( التاييا يالتكميا 0)
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 ابن مالك. المرادي فيه ما خالف : ثانياا 
ابون مالوك فكموا نلوا عنوه ييافلوه فوي ب ور  ءاأ به كا ماب ل  يكن المراد  مسلماً 

يلكنه تميز عن غيره بأنه ال ال  ا ديب مع .يخه  فكان يدفع عنه  ,يخالفه ر عليهآرا ه اعتر 
االعتوورار باالعتوواار يالت ليووا يلوويا عبوود الوورحمن سووليمان:" موون أدب المووراد  مووع ال.وويخ ابوون 

 (0)مالك أنه يدفع عنه االعترار يي تار يي لا يبالك ييضح مراد الناظ  "
 على ابن مالك : اته ضااعتر المنتخبة من  المسا ا مني  

 
 المسألة م.
 التنيين كله من خياا ا سماأ    0
 بناأ الف ا المضارع المتصا بنين اإلناث    2
 اس  اإل.ارة الملرين بالكاف    3
  تلدي  الخبر على "دا "   4
 (.كا)للتيكيد دين  (ءمع)أيريد    5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  2/112التيضيح  (0)
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 التنوين كله من خواص األسماء. -5
ط قوووه التنووويين بأنياعوووه مووون إالموووراد  فيهوووا ابووون مالوووك  خوووالفمووون المسوووا ا التوووي 

  خياا االس 
 تفصيل المسألة:

"فووإن قلووت: فلوود أطلوو  فووي ميضووع التلييوود  قلووت: فلوود أءيووب بووأن  المووراد : يلوويا 
فووي قيلووه: يالتنوويين, لل هوود, فلوو  ي.ووتما غيوور المخووتا باالسوو   يفيووه نظوور, إا ال م هوويد  (أا)

ن ء لووت "أا" ءنسووية فلوود يلوواا لوو  يصوورف اللفووظ إليووه عنوود موون توواكر لوو ه ع مووات ا سووماأ, يا 
 ي تبر الترن  يالاالي لللتهما ياختصاصهما بال.و ر  يقود قيوا: إن تسومية موا يلحو  الوري  تنيينواً 

نما هي نوين بودليا أنوه يثبوت يقفواً  بخو ف التنويين, فوالتنيين علوى هواا  ييحواف يصو ً  مءاز, يا 
: ظووواهر قووويا (0)أبوووي الحءووواج ييسوووف بووون م وووزيزمووون خوووياا االسووو  فوووي ءميوووع يءيهوووه  يقووواا 

نموا هوي نوين تتبوع اآلخور عيضواً  عون  سيبييه فوي الوا  يسومينه تنويين التورن  أنوه لويس بتنويين يا 
  (2)المدة "

الووري  هووي الحوورف الووا  ت ووز  لووه اللصوويدة فووإن كووان " يقوواا فووي .وورحه للتسووهيا:
ن كوان سواكنًا فهوي المليود يالتنويين محركًا  فهي المطلو  ,يالتنويين ال حو  لوه يسومى )التورن (, يا  

ال حووو  لوووه يسووومى )الاوووالي( يك هموووا ال يخوووتا با سوووماأ فلوووالك احتووورز عنهموووا يموووا سوووياهما 
  (3)يختا بها"

 يقوود اعتوورر ابوون عليووا علووى إط قووه التنوويين فلوواا:" يظوواهر كوو   المصوونف أنّ 
هوي تنويين التمكوين يليس كالك با الوا  يخوتا بوه االسو  إنموا  ,التنيين كله من خياا االس 

   (4)يالتنكير يالملابلة يال ير يأما تنيين الترن  يالاالي فيكينان في االس  يالف ا يالحرف"
يالحو  أنهموا  ":يقد تبع ابن ه.ا  المراد  في تصونيفه لتنويين التورن  يالاوالي يلويا

التنويين نينان زيدتا في اليقوف, كموا زيودت نوين "ضويفن" فوي اليصوا ياليقوف, يليسوا مون أنوياع 
فوووي .ووويأ  لثبيتهموووا موووع "أا", يفوووي الف وووا, يفوووي الحووورف, يفوووي الخوووط ياليقوووف, يلحوووافهما فوووي 

  (5)اليصا"
                                                 

وي المرسويهي:  (0) يضوال للفارسوي, ف: .ورل اإليألّو, ابنن م زيز المرسي يَّيسَّف بن م زيز َأبَّي النحْءاج النَلينسع
الوووويافي  مووووات بمرسووووية فووووي حووووديد سوووونة خمووووس يع.وووورين يسووووتما ة   يالوووورد علووووى الزمخ.وووور  فووووي مفصووووله

   2/312, باية اليعاة 29/059باليفيات

  0/282التيضيح  (2)

  20.رل التسهيا, للمراد  (3)

 20/ 0.رل ابن عليا  (4)

  0/43أيضح المسالك  (5)
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" هواه ا رب وة مون : نياع كما حده في التيضيح بليلهأرب ة أيالتنيين عند المراد  
 خياا االس    نها لم ان ال تلي  لايره":

ببلا وه علوى   س  الم ورف المنصورف إ.و اراً يهي ال ح  ل( زيد, رءا)"تنيين التمكين نحي -0
 أصالته 

لايوور م ووين, يهووي ال حوو   (سوويبييه)إاا أردت سووكيتا مووا, ينحووي  (صووه)تنوويين التنكيوور نحووي -2
  (ييه)بين نكرتها يم رفتها, ييطرد فيما آخره  ب ر المبنيات فرقاً 

و َ بَّ )ي (غويا )ي (ءويار)تنيين ال وير ضوربان: عوير عون حورف نحوي -3 ير ب وا, تصوا (ا  ين
 (ييم وا)إموا ءملوة نحوي:  مون المضواف إليوه عن الياأ المحايفة  يعيرفالتنيين فيهما عير 

ما مفرد نحي:   على رأ    (كا يب ر)يا 
يهي ال حو  لموا ءموع بوألف يتواأ مزيودتين سومي بوالك   نوه  (مسلمات)تنيين الملابلة نحي -4

االسووو    نهوووا لم وووان ال تليووو   قابوووا النوووين فوووي ءموووع المووواكر السوووال  هووواه ا رب وووة مووون خوووياا
 (0)لايره"

 "إنّ  :يلويا نوه يطلو  عليوه تنويين مءوازاً أأما تنويين التورن  يالاوالي فواكر ا .وميني 
يليسوتا مون أنوياع  ,فوي اليصوا ياليقوف (ضويفن )هاتين النينين زيدتا في اليقف كما زيودت نوين

اليقووووف, يحووووافهما فووووي يفووووي الف ووووا يالحوووورف, يفووووي الخووووط ي  (أا )التنوووويين حليلووووة لثبيتهمووووا مووووع
 (  2)اليصا"

قوواا ابوون ي ووي  :"يهوواا التنوويين يسووت ما فووي ال.وو ر ياللوويافي للتطريووب يقوود كووانيا 
نموا قيوا للمطوورب   نوه ياونن صويته , فوالتنيين حصووا   (مانوي)يسوتلاين الانوة فوي ك مهو  , يا 

 "   (3)بالنين  نه حرف أغن"
للري  المليد, نلا  ا .ميني عون نه ال ح  أأما التنيين الاالي فلد اكر المراد  

 (4)سمي به لللته هابن الحاءب أن

 الترجيح:
يتبين مما سب  أن أنياع التنيين أرب ة تنيين التمكين يالتنكير يال ير يالملابلوة, 

الوري  عنود أكثور النحواة, ياختوار الموراد  هواا المواهب ي  انتلحلو اننينو مواأما الترن  يالاوالي فه
 , يهاا ما يميا إليه الباحث ي ا .ميني يابن ه.ا  يابن ي ي ابن عليا  يا زهر  

 
                                                 

  0/221التيضيح  (0)

  0/49ن,  بي ال رفان الصبان ال.اف يحا.ية الصبا (2)

  0/29.رل المفصا (3)

  0/30.رل اال.ميني (4)
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 (.نون اإلناثــ)بناء الفعل المضارع المتصل ب-2
من المسا ا التي اعترر فيها المراد  علوى ابون مالوك موا اكوره فوي بواب الم ورب 

أن ا صووا فووي الف ووا المضووارع المتصووا بنووين اإلنوواث البنوواأ, ياعتوورر عليووه بووأن  موونيالمبنووي 
  عراب فيه  اهبيا إلى أنه م رب ليءيد سبب اإلقي 

  تفصيل المسألة: 

فوووي تنبيهاتوووه: "قووواا فوووي .ووورل الكافيوووة: يأموووا المتصوووا بنوووين اإلنووواث  الموووراد  يلووويا
فمبني ب  خ ف يليس كالك, با اهب قوي  إلوى أنوه م ورب ليءويد سوبب اإلعوراب فيوه, يمونه  

ه  ملوودر منووع ظهوويره مووا عوورر فيووه موون ابوون درسووتييه, يابوون طلحووة, يالسووهيلي ياإلعووراب عنوود
  (0)ال.به بالماضي"

عتراضوووه علوووى ابووون مالوووك فوووي أن النحووواة ايقووود بوووين الموووراد  فوووي .ووورحه للتسوووهيا 
مءم ووين علووى بنوواأ الف ووا المضووارع المتصووا بنووين االنوواث, لوويريد الخوو ف بووين النحوواة, يلوويا: 

  (2)ليءيده""زع  المصنف أنه مبني ب  خ ف    فليس قيله ب  خ ف بصحيح 
يقد أكد المراد  ك مه بما حكوي عون ابون درسوتييه يالسوهيلي يابون طلحوة يطا فوة 

ال ب وود  ميءبووه, إعووراب قوود اسووتح  فووي المضووارع, فوو  ي وود   ن اإل  موون النحووييين أنووه م وورب
, يمنووع موون يبلوواأ ميءبووه دليووا علووى بلا ووه يهووي م هووا ملوودر فووي الحوورف الووا  كووان فيووه ظوواهراً 

   (3)يه من ال.به بالماضي"ظهيره ما عرر ف
 يقد بين ابن مالك في .رحه للتسهيا أسباب البناأ على ث ثة أيءه:

 ن أصووا كووا   علووى الماضووي المتصووا بهووا ا يا: "مووا اهووب إليووه سوويبييه موون أنووه مبنووي حموو ً 
 ياحد منهما البناأ على السكين 

الف وا يالفاعوا كال.ويأ الياحود الثاني: يقيا إنما بني المتصوا بنوين اإلنواث لتركيبوه م هوا, الن 
ل تصوواا لكينووه علووى حوورف ياحوود تأكوود  , فووإاا انضوو  إلووى الووك أن يكووين مسووتحلاً م نووى يحكموواً 

  اً ياحد ي اً يء له مع ما اتصا به . امتزاءه
  (4)ال تلح  االسماأ  "  نها  نما بني المتصا بنين االناث لنلصان .بهه باالس إالثالث: 

                                                 

  0/311التيضيح  (0)

  85.رل التسهيا, للمراد   (2)

  85نفسه  (3)

  0/32.رل التسهيا, البن مالك  (4)
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"مووووا اكووووره : الك لوووويريد الخوووو ف فووووي المسووووألة يلوووويابووووي حيووووان عليووووه كووووأياعتوووورر 
المصووونف مووون أنوووه إاا لحلتوووه نوووين االنووواث مبنوووي علوووى السوووكين بووو  خووو ف لووويس بصوووحيح بوووا 
المسووألة خ فيووة ,اهوووب ابوون درسوووتييه إلووى أنوووه م وورب ,يتب ووه علوووى الووك السوووهيلي يابوون طلحوووة 

 (0)يطا فة من النحييين "
 -رحمه اهلل ت الى-"نلا المصنف  :لهيقد اعترر عليه ابن عليا في المسألة بلي 

يليس كالك با الخ ف  ,في ب ر كتبه أنه ال خ ف في بناأ الف ا المضارع مع نين اإلناث
 (2)ميءيد يممن نلله ا ستاا أبي الحسن بن عصفير في .رل اإليضال"

 : رجيحالت
 ابن مالك فوي المسوألة أن الف وا المضوارع المتصوا بوه نوين اإلنواث مبنوي بو  اكر

 (4)ي ابووون عليوووا" (3)خووو ف يقووود تبوووين لنوووا عكوووس الوووك حيوووث أثبوووت الخووو ف كوووا مووون الموووراد "
 ممووا ال يوودع مءوواا لل.ووك فووي صووحة  (8)يالسووييطي" (2)يأبووي حيووان" (1)يا زهوور " (5)يا .ووميني"

 عل     أياهلل  نلله  للخ ف 
 

 اسم اإلشارة المقرون بالكاف-4
 اسوو   لووى ابوون مالووك مووا اكووره فووي بووابعتوورر المووراد  فيهووا  عاموون المسووا ا التووي 

 عووون ال ووورب مووون ءوووياز بموووا سووومع الً مسوووتده ث منوووع الءموووع بوووين الهووواأ يالكووواف فيووواإل.وووارة حيووو
 هما  اقتران

 تفصيل المسألة:
 (هاتانوك)ي( هااانوك )يليا في تنبيهاته ب د قيا الناظ : " ملتضى ما اكور ءوياز 

بالكوواف فووي التثنيووة يالءمووع ال يصووحبه   قوواا: "قوواا فووي .وورل التسووهيا: إن الملوورين (هدال ووك)ي
فحمووا علووى الووك مثنوواه  (الووك)أي  (ااك)   ن ياحوودهما (هادل ووك)يال  (هوواانك)فوو  يلوواا:  (هووا)

                                                 

  0/028التاييا يالتكميا  (0)

  0/41.رل ابن عليا  (2)

  0/311التيضيح  (3)

  0/41يا .رل ابن عل (4)

  0/41.رل اال.ميني  (5)

  0/52.رل التصريح (1)

  0/028التاييا يالتكميا  (2)

  0/312الهمع (8)
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يم نوى, يالسوماع فوي  يءم ه, لتساييهما لفظواً  (ااك), يحما عليهما مثنى يءم ه   نهما فرعاً 
 الءمع يرد عليه  فلاا: 

  (0) من هدليا كن الضاا يالسمر"
يءوويز أن يوودتى بالكواف مووع حوورف التنبيووه, يقوود نووا علووى  ييور  ابوون مالووك أنووه ال

مون الو  , يعود  لحاقهوا  الك في .رحه للتسهيا, يليا: " يال تلحو  الملورين بالكواف إال مءورداً 
  إياه أكثر من لحاقها  يمن لحاقها إياه قيا طرفة:

رفع المََّمْددع يال أهاَّ َهااَك الطر   رأيتَّ بني غبراَأ ال يَّنكعريَنني
(2) 

 يمثله قيا اآلخر:
زناَلًنا َ.َدْن لَنايَ   (3)الْضااع يالْسمَّر  نْ كَّ ا ع يْ لع دن هَ  معنن   اَما أََّمينلعَح غع
 

 , كرهوويا كثورة الزيا وود, يال تلحو  أيضوواً  (هواالك)يال تلحو  الملورين بووال   فو  يلوواا 
ااك ),  ن ياحووودهما (هدال وووك), يال (هوووااتك)الملووورين بالكووواف فوووي التثنيوووة يالءموووع فووو  يلووواا: 

 نهمووا فرعواه , يحمووا عليهمووا مثنوى الووك يءم ووه لتسوواييهما   , فحمووا علووى مثنواه يءم ووه(يالوك
  (4)لفظا يم نى"
اعترر أبوي حيوان علوى ابون مالوك فوي عود  ءوياز لحوا  الهواأ بوالملرين بالكواف ي 

لرين بالكاف في التثنية يالءمع في التثنية يالءمع, يليا: " يقد زع  المصنف في ال.رل أن الم
ال تلحلهووا الهوواأ    يهوواا الووا  اهووب إليووه المصوونف مبنووي علووى زعمووه أن الم.ووار لوويس لووه إال 
مرتبتان اللربى يالب د , يقد بينا فساد دعياه في الك    فلد زع  هي أنه ال يلواا "هدل وك" يهوي 

  (5)باطا بهاا السماع الفا.ي بين ال رب"
                                                 

  0/403التيضيح (0)

,ي.وووورل ا .ووووميني 341,يالءنووووى الوووداني 0/302,ي.ووورل الكافيووووة 25البيوووت لطرفووووة بوووون ال بووود فووووي دييانووووه  (2)
  4/314, يخزانة ا دب 80, ي.رل اللصا د ال .ر 0/022

  للتنبيه مع الكاف يل  يءا بال  "هااك" حيث ءاأ بها .اهد فيه قيله: ال

يري  ال باسووي فعووي ", يقوواا عنووه الباووداد  :031البيووت مختلووف فووي نسووبته فهووي لمءنووين ليلووى فووي دييانووه  (3)
وَراب َياكرَهوا فعوي الدميوة للبواخرز  أَ  َعن يا َعن َب ضوه  َأنوه مون َأبنَيوات لوَب ر ا ن نوه أيا َأبنَيوات م اهد الْتننصع

يعَ  للمءنوين َيلعواع  يننعّي إعْنه من قصيدة لل رءوي َيَقاَا الن َ     َثَ َثة لبدي  اسنمه َكامعا الثَْلفعيّ  َيَهوَاا النَبينوت قود رَّ
, 012  يبوو  نسووبة فووي أسوورار ال ربيووة0/92" انظوور: خزانووة ا دب َياهلل أعلوو    الرمووة يللحسووين بوون عبوود اهلل

  0/292الهمع , ي 0/511ياللمحة
   "حيث ءمع بين هاأ التنبيه مع الكافهدليا كنّ  "ال.اهد فيه قيله: 

   244/ 0.رل التسهيا, البن مالك  (4)

  3/092التاييا يالتكميا  (5)
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امتناع اءتماع الهاأ يالو   لكراهيوة ال ورب  هلحاصا في ت ليحيان  ير أباياعتر  
كثووورة الزيا ووود, يلووويا: " يعلوووا المصووونف امتنووواع اءتمووواع الهووواأ يالووو   بوووأن ال ووورب كرهوووت كثووورة 

 ن كووا زا وودة منهمووا هووي لم نوى ال توودا عليووه الزا وودة ا خوور ,   الزيا ود  يهوواا ت ليووا لوويس بءيود
  (0)للمخاطب, يالهاأ تنبيه له"فال   زا دة ت. ر بالب د, يالكاف 

ا زهوور  المسووألة علووى لاووة قوويس يربي ووة يأسوود, يلوويا:" يبنووي تمووي  ال  خالوود يحمووا
" ال فووي مفوورد يال فووي مثنووى يال فووي ءمووع, حكوواه الفووراأ عوونه , يتلييوود الءمووع يووأتين بووال   مطللوواً 

, فووإنه  يووأتين موون لاووة موون يلصووره غيوور التميميووين, كلوويس يربي ووة يأسوود بلاووة موون مووده احتوورازاً 
 بال  , قاا .اعره :

 (3)" (2)اكَ لع ياَلن  أَّ اَل إع  اَّ ين لع الضَ  ظَّ  ع يَ  ان هَ يَ   ةً ابَ .َ يا أَّ ينَّ كَّ يَ   ن ي لَ مع ين قَ  أَّياَللعكَ 
 يليا ال.يخ محمد محيي الدين عبد الحميد في ت ليبه على قيا ال.اعر:

 مََّمْددع يال أهاَّ َهااَك الطررفع ال  رأيتَّ بني غبراَأ ال يَّنكعريَنني
موع  -حيوث ءواأ بهوا التنبيوه موع الكواف يحودها, يلو  يءوا بوال  , يلو  يلوع لوي  (هوااك  )" قيله

التنبيووه مووع كوواف  (هووا )نظيوور لهوواا البيووت ممووا اءتم ووت فيووه  -طييووا البحووث يكثوورة الممارسووة 
ياهد الخطاب بينهما اس  إ.ارة للمفرد, يل وا ال لمواأ الواين قورريا هواه اللياعود قود حفظويا مون .و

هوواه المسووألة مووا لوو  يبلانووا, أي ل ووا قووداماه  الوواين .ووافهيا ال وورب قوود سووم يا مموون ييثوو  ب ربيتووه 
  (4)است ماا مثا الك في أحاديثه  في غير .ايا يال ضريرة تحيج إليه, فلهاا ء ليه قاعدة"

 الترجيح:
ابوون  مووع أنّ اعه سووملثبوويت  الهوواأممووا سووب  يتبووين أنووه يءوويز الءمووع بووين الكوواف ي 

ر عليووه فووي الووك  قوواا رع , يقوود اعتَّوويالكوواف فووي اسوو  اال.ووارة م وواً  هوواأك ال يءيووز اإلتيووان بالمالوو
    يل لوووه تبوووع .ووويخه أبوووا حيوووان فوووي اعتراضوووه عليوووه,  الموووراد : "يالسوووماع فوووي الءموووع يووورد عليوووه"

                                                 

  3/098 التاييا يالتكميا (0)

عبوود منوواف,  بوون الكلحبووة  يهووي ابون كلحبووة اليربوويعي, ياسوومه هبيوورة بوونالالخزانووة فووي  البيوت نسووبه الباووداد  (2)
( انظوور: خزانووة ألوو  تووك قوود ءربووت مووا الفلوور يالانووى     يمووا ي ووظ الضووليا إال أاللكووا , ينصووه ) يكلحبووة أمووه

,يال موات 25, الصواحبي 2/1, سور صوناعة ال ربيوة 219,يب  نسبة في إصو ل المنطو  0/394ا دب 
  0/292, يالهمع 0/041, ي.رل التصريح 032

" حيووث ءمووع بووين الكوواف يالوو   فووي )أياللووك(على لاووة قوويس يربي ووة بووداًل موون يميأَّياللووك قووال.وواهد فيووه قيلووه: "
 )أيل ك(  

  0/041.رل التصريح  (3)

  0/035منحة الءليا  (4)
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فلود   (هودل كن )تصواير  (هدليوا كن) ووو" بينا فساد دعياه في الك, يالسماع يرد عليه    ف يليا:
  (0)يهي باطا بهاا السماع الفا.ي بين ال رب" (هدل ك)هي أنه ال يلاا زع  
 

 (دام)تقديم الخبر على  -3
موون المسووا ا التووي اعتوورر فيهووا المووراد  علووى ابوون مالووك مووا اكووره فووي بوواب كووان 

  يأخياتها حيث منع ابن مالك تلد  خبر دا  عليها

 تفصيل المسألة: 

يحظور بم نوى  (دا )منوع تلودي  الخبور علوى :" كوا النحواة أي ال ورب  المراد  يليا
يال خو ف فوي من هوا  يا خور : أن يتلود   (موا)منع, يلالك صيرتان: إحداهما: أن يتلود  علوى 

  (2), يفيه نظر"أيضاً   يظاهر ك مه أنه مءمع على من ها(ما)ب د  (دا )على
"يلووويس كموووا اكووور بوووا الحووورف فيوووه : يقووود اعتووورر أبوووي حيوووان علوووى ابووون مالوووك قووواا

أي غيور عاموا فوإن كوان غيور عاموا ءواز أن يتلود  علوى الف وا ال  صيا بين أن يكين عوام ً تف
 (3) "مما تضرب زيداً  تريد :,تضرب  على الحرف نحي قيلك :عءبت مما زيداً 

َن   يقوود نلووا السووييطي عنووه قيلووه: "قَوواَا َأبَّووي َحْيووان النلَيوواس النَءووَياز حوورف مصوودر  غيوور  (َمووا) ع
تَ     (4)اَل تتصرف َفيْتءه النَمننع" (َدا َ )يثبت َأنّ  نع فعيهع َالعك إعاْل َأنن َعاما َياَل يمن

"يالا  يظهر أنه  حيث يليا: اعترر ابن عليا عليه حيث أءاز تلد  خبرهاكما 
ال :كما تلويا  ,دا  زيد ال أصحبك ما قا ماً :يحدها فتليا  (دا )على  (دا ) ال يمتنع تلدي  خبر
  (5)"كلمت أصحبك ما زيداً 

يقوود اكوور ا .ووميني أن سووبب االعتوورار ميءووه بطووريلين:" يفووي دعووي  اإلءموواع 
على من ها نظر   ن المنع م لا ب لتوين: إحوداهما عود  تصورفها, يهواا ب ود تسوليمه ال يونهر 

 (مووا), مووع اإلءموواع علووى عوود  تصوورفها, يا خوور  أن (لوويس)مان ووا باتفووا   بوودليا اخووت فه  فووي 
مختلووف فيووه  يقوود أءوواز كثيوور الفصووا  ينووه يبووين صوولته, يهوواا أيضوواً ميصوويا حرفووي يال يفصووا ب

                                                 

  3/092التاييا يالتكميا  (0)

  0/495التيضيح  (2)

  4/082التاييا يالتكميا  (3)

  0/431الهمع (4)

  0/222.رل ابن عليا  (5)
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بين الميصيا الحرفي يصلته  إاا كان غير عاما, كما المصدرية, لكون الصويرة ا يلوى أقورب 
  (0)إلى ك مه"

"يأءم ويا علوى أنوه ال : يقد تبوع ابون االنبوار  ابون مالوك فوي منوع تلود  خبرهوا يلويا
فيهووا مووع الف ووا بمنزلووة المصوودر, يم موويا  (مووا), يالووك   ن عليهووا (مووا دا )يءوويز تلوودي  خبوور 

 .(2)المصدر, ال يتلّد  عليه"
 ن ال اما فيها الف ا, يليا: " أما   عليها (مادا )يقد أءاز ابن ي ي  تلد  خبر 

 ن الملتضووى لءووياز الووك ميءوويد, يهووي كووين   تلوودي  أخبارهووا علووى أسووما ها فءووا ز بوو  خوو ف
 موووا انفوووك عالمووواً )ي  (موووازاا قا موووا زيوووداً )موووانع هنووواك, فلوووالك ءووواز أن تلووويا: , يال  ال اموووا ف ووو ً 

 .(3)"(بكر
ترفَووووا  ع (دا )"أمووووا : يلوووويا السووووييطي يَطة بعوووودَّخيا َمووووا   هوووواليفحكووووي االع وووورَّ َْنهووووا َم.ن  ع

  (4)ا قبله"المصدرية الْظرفعْية يالحرف المصدر  ال ي ما ما ب ده فيم
 : رجيحالت

, بإءمووواععليهوووا  (دا )ألة, يمووواا فيهوووا إلوووى منوووع تلووود  خبووور أيرد ابووون مالوووك المسووو
  يخ صوووة اللووويا فيهوووا موووا اكوووره عبووود اهلل بووون صوووالح (موووا)ياعتووورر عليوووه بءوووياز تلوووديمها ب ووود 

 الفيزان: " أف اا هاا الباب من حيث تلد  الخبر عليها ث ثة أقسا :
هووا  فوو  تلوويا: ال أصووحبك ا يا: مووادا : يهوواه ال يءوويز فيهووا تلوود  الخبوور علووى )مووا( المتصوولة ب

مسوافرا مووادا  علووي, يعللويا لووالك بووأن تلودي  الخبوور علووى )موا( يلتضووي تلوودي  ب ور الصوولة علووى 
 الميصيا, يهاا ممنيع 

يأموا تلوود  الخبور علووى )موادا ( يحوودها فالظواهر الءووياز  تلويا: أتوورك قوراأة الكتوواب 
  (5) ا  الفكر", يتليا: أترك قراأة الكتاب ما م.ايال دمادا  الفكر م.ايالً 

 
 
 
 
 

                                                 

  0/232.رل اال.ميني (0)

  0/002أسرار ال ربية (2)

  4/319.رل المفصا  (3)

  0/429الهمع (4)

  213-0/212دليا السالك إلى ألفية ابن مالك (5)
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 (كل)للتوكيد دون  (اجمع)ورود  -1
من المسا ا التي اعتورر فيهوا الموراد  علوى ابون مالوك موا اكوره فوي بواب التيكيود 

  عنها استاناأً  (كا)للتيكيد دين  (أءمع)يريد  ابن مالك حيث أءاز
 تفصيل المسألة:
 المراد : يليا

 (0)ءمع ءم اأ أءم ين ث   يدين كا قد يءيأ أءمع
  قوواا ال.ووارل: يهووي قليووا, يفووي االرت.وواف (كووا)يهووي م نووى قيلووه فووي التسووهيا: يقوود يانووين عوون 

, فهوووي تيكيووود كموووا يدكووود بكوووا, يلووويس مووون بووواب (كوووا)فوووي اللووورآن بووودين  (أءم وووين)كثووور يريد 
  (2) كما زع  ابن مالك " (كا)االستاناأ عن 

فووي اعتراضووه علووى ابوون (3)يالظوواهر ممووا أيرده المووراد  انووه تبووع .وويخه أبووا حيووان 
   (كا)ومالك حيث قرر أن هاه ألفاظ خاصة بالتيكيد ك

يريدهوا خاليوة مون كوا قليوا حيوث  نّ أيقد اعترر ابن عليا  علوى المصونف فوي 
فووي التيكيود غيوور مسوبيقة بكووا  (أءموع), يلويا: "قوود يرد اسوت ماا ال وورب  است.وهد بويريده نظموواً 

, (ءاأت اللبيلة ءم واأ)غير مسبيقة بكلها نحي  (ءم اأ), ياست ماا (ءاأ الءي  أءمع)نحي 
غيور (ءمع ), ياست ماا (ءاأ اللي  أءم ين): نحي (كله  و)غير مسبيقة ب(أءم ين  )ياست ماا
   يزع  المصنف أن الك قليا يمنه قيله:(ءاأ النساأ ءمع)نحي  (كلهنو)مسبيقة ب

 تحملني الالفاأ حيال أكت ا  مرض اً  يا ليتني كنت صبياً 
  (5) "(4)إاا ظللت الدهر أبكي أءم ا  ا بكيت قبلتني أرب اً إا

 
 

                                                 

, ي.ورل 2/338, ي.رل ا .وميني 2/219, ي.رل ابن عليا 3/0019, .رل الكافية 41ألفية ابن مالك  (0)
  2/032التصريح

  2/923التيضيح  (2)

  0952االرت.اف (3)

نظور إلوى امورأة حسوناأ ءميلوة تسومى الفواأ, يم هوا صوبي البيتان ب  نسبة يموا اكور عنهموا أنهموا  عرابوي (4)
,ي.ورل  3/0019,.ورل الكافيوة0/513فلالهموا  يهموا فوي إيضوال .وياهد اإليضوال  يبكي, فكلما بكوى قبلتوه

  5/018,يخزانة ا دب 4/49,يال لد الفريد 2/339,ي.رل ا .ميني 3/201ابن عليا 
  (كا)من غير أن يدكده أياًل بو (أءمع)بو (الدهر)الدهر     أءم ا" حيث أكد  "ال.اهد فيه قيله: 

  3/219.رل ابن عليا  (5)
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يغيوور تأكيوود  اً تكووين تأكيوود (كوو )ملدمووة علووى "أءمووع"  ن  (كووا)" :قوواا ابوون ي ووي 
   (0)" اً ال تاكيدإال تكين  (أءمع)ي

ن الكوري , يلويا: آلكثرة يريدها في اللر  (كا)يماهب السييطي ءياز يريدها دين 
تَووار يَفاقوواً   اراً اختعيوو (كووا)دين  (أءمعو)َأ  بوو َدكوود بعووهنووه اَل يَّ هووير علووى أَ "َيالنءم يوو َيالنمَّخن  ان بووي حع

لعووه َتَ وواَلى يده فعووي النلَّوورنآن َيالنَكووَ   الفصوويح َكَلين وويَن  :َءووَيازه لعَكثنووَرة يَّرَّ َم ع َيْنهَّ ن َأءن وويع َ َّغن
(2) , َيا عن

ينَ  َم ع َءَهْن  لميعده  َأءن
(3)  َوينَ َ مأَلْن َءه ْنوةع َيالْنواسع َأءَم ع وَن الءع ْنَ  مع

يح  (4) َفلوهَّ :"َيفعوي الْصوحع
ووينَ " (5)"سوولبه أءمووع َم ع لَّيًسووا َأءن ي   :"قَوواَا َأبَّووي َحْيووان (1)"فصووليا ءَّ َياَل يَّلَوواا َدلعيووا النَمننووع يءوويب َتلنوودع

تعَموواع ءن ننوود االع يمَها علووى الن ووين إعاا اءن   )كووا( عع َن الووْنفس يءووب َتلنوودع  ينع تمَ ووا َييءوويز التْأنكعيوود بعووالن  ع
ننفعَراد َيهعي ترَفا ع َيلعَهَاا ءرت على النم رَفة"  (أءمع)أ   على االع   (2)يأخياته م ارف باالع

 :الترجيح
 (كووا)دين  بلفظهووا للتيكيوود, يهووي تفيوود ال مووي  مطللوواً  (أءمووع) ممووا سووب  يتبووين أنّ 

المووراد  فووي تنبيهاتووه حيووث خووالف الفووراأ فووي  ن الكووري , كمووا صوورل بووالكآلكثوورة يريدهووا فووي اللوور 
تفيود اتخواا اليقوت, يالصوحيح أنهوا ككووا  (أءم وين)إفادتهوا اليقوت, يلويا: " اهوب الفوراأ إلوى أن 

ينَ , بدليا قيله: في إفادة ال مي  مطللاً  َم ع َيْنهَّ ن َأءن يع   " (8)َ َّغن
 
 
 
 
 
 

                                                 

  2/223.رل المفصا (0)

  82/23سيرة ا (2)

  43/04حءرلا (3)

  009/02هيد (4)

السوووونن الصووووار  , ي 0254  رقوووو 3/0324, ي صووووحيح مسوووول  8224  رقوووو 8/53السوووونن الكبوووور  للنسووووا ي (5)
  3/324للبيهلي 

  0/221, يسنن ابن ماءه2044 رق  02/51, يمسند أحمد399 رق  0/033الميطأ لإلما  مالك  (1)
   841رق   

  3/018الهمع  (2)

  2/923التيضيح  (8)
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 المبحث   الثاني:
 اً أفراد النحاة ديالمرا المسائل التي خالف فيها

 يي.تما المبحث الثاني على المسا ا التالية:
 

 المسألة م.
  (كلتا)التاأ في    0
  (قط)ي (قد)حاف النين من    2
  (من) أنياع   3
 حاف الضمير ال ا د المءرير باإلضافة أي حرف الءر على االس  الميصيا   4
 التميمية  (ما)زيادة الباأ ب د    5
  (ظن)حاف مف يلي    1
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 :(كلتا )التاء في-5
موون المسووا ا التووي خووالف فيهووا المووراد  النحوواة مووا اكووره فووي بوواب الم وورب يالمبنووي 

  حيث خالف الءرمي في زيادة التاأ للتأنيث
 تفصيل المسألة:

يوار ابون ءنوي أي "يالتاأ بدا من ال  الكلمة, يهي إما ياي يهوي اخت :المراد  يليا 
زا ودة للتأنيوث, يهوي ضو يف   (كلتوا)ياأ يهي اختيار أبي علّي, ياهب الءرمي إلى أن التواأ فوي

  (0) يال ب د ساكن غير ا لف"  ن تاأ التأنيث ال تلع ح.ياً 
بوين المدرسوتين, يمواا فيوه للمواهب البصور   (كلتوا )ينلا ابن خالييه الخو ف فوي

تَووا   )يلوويا: " لوويس فووي كوو   ال وورب اسوو  علووىيمووا يرد بصووياة )كلووت( فضووريرة ,  (كلتووا)إال (فع ن
ف لوى فانللبوت الوياي تواأ كموا يلواا: تواهلل, يا صوا  ( كلوي  )عند الءرمي, يعند سيبييه: إنما هي

, يالودليا علوى أنوه ياحود أن ال ورب تلويا: كلتوا المورأتين (كعلوت)تثنية  (كلتا)ياهلل, يعند الكيفيين 
ان    لفظ كلتا, قاا أها الكيفة: إنوه تثنيوة, يقواا أهوا البصورة: هوي ياحود, قا مة, يال يلاا قا مت

, يقووواا أهوووا البصووورة: (كلتوووا ), يالتثنيوووة(كلوووت)يهوووي قيلوووك: كلتوووا المووورأتين قاموووت, قووواليا: الياحووود 
كلتووا الءنتووين قامتووا, يقوواا اهلل ت ووالى:  :الموورأتين قامووت, يال تلوويا (كلتووا) :أخطووأيا,  نووك تلوويا

آتت
 ال.اعر قاا: ي ن (2) 

  (3)كلتاهما قد قرنت بزا ده  في كلت رءليها س مى ياحده
ني تصير ألفه يواأ, تلويا: ءواأتني ثيهاا ال.اعر إنما اضطر فحاف ا لف, ي نه  رأيه مع الم

لووى, يكووين مووع الظوواهر ألفووا, يمووع  كلتاهمووا, يرأيتهمووا كلتيهمووا, يهوواا إنمووا هووي مثووا لوود  يعلووى يا 
ليك "المكني ياأ, نحي قيلك   (4) : عليك يلديك يا 

وي  (اكر و)قاا السييطي:" كلتا ف لى ك يألفها للتأنيث َيالتْاأ بدا َعن اَل  النَكلعَمة َيهع
تعَيار ابنن ءني َيَأصلَها كلي  تعَيار أبي َعلّي َيا عْنَما قلبت تَواأ لتأكيود   إعْما َياي َيهََّي اخن َأي َياأ َيهََّي اخن

لف ت َياا َفتخرج َعن عل  التْأننعيث َياهوب َب ضوه  إعلَوى َأن التْأننعيث إعان ا ن َحن صير َتاأ فعي ب ر ا ن
له ن كلي  وت أخوي  يرد بعوَأن تَواأ   التْاأ َزا عَدة للتأنيث بعَدلعيا حافَها فعي الّنَسب َيَقين َكَموا يَّلَواا فعوي أَّخن

                                                 

  0/328التيضيح  (0)

  33/05الكهف (2)

,يخزانة 0/052,يالهمع 0/55.ميني ,ي.رل ا 0/22,ياإلنصاف 201البيت ب  نسبة في أسرار ال ربية  (3)
  0/033ا دب 

 تثنية كما ير  الكيفيين  (كلتا) حيث يردت مفردة, فدا على أنّ " كلت رءليهاال.اهد فيه قيله: "

  .042ليس في ك   ال رب, البن خالييه (4)
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وًيا َياَل ب ود َسوواكن غيور ألوف َياهوب آخور إعلَوو لووف اَل  التْأننعيوث اَل تلوع َح.ن ى َأْنهَوا َزا عوَدة لإللحوا  َيا ن
معي " النَكلعَمة َيَعلعيهع النءرن
(0)  

قاا الصبان" يألف ك  قيا: بدا عن ياي يقيا: عن ياأ يألف كلتا للتأنيث يالتواأ 
بووودا عووون ياي يقيوووا: عووون يووواأ  يقيوووا: ا لوووف أصووولية ال  الكلموووة يالتووواأ زا ووودة لإللحوووا  يقيوووا: 

أصلية يألف كلتا للتأنيث أي أصلية فا لف فيهما غيور  (ك )ا كانت ألف للتأنيث  فإن قلت: إا
مءتلبة ل اما فكيف تكين إعراًبا  أءيب بأن اإلعوراب قود يكوين حرفًوا مون نفوس الكلموة كموا فوي 

  (2)ا سماأ الستة يالمثنى"
, حيووث قوواليا أن التوواأ بوودا مووون ال  (كلتووا)ينلووا أبووي حيووان موواهب البصووريين فوووي 

تي في ك  يهي الياي, يليا: " كلتا: ف لى كاكر , يالتاأ بدا من ال  الكلمة التي فوي الكلمة ال
  (3)ك , يهي الياي, يألف كلتا للتأنيث   " 

 :الترجيح
اكوور الءرمووي أن التوواأ فووي كلتووا زا وودة للتأنيووث يقوود خالفووه المووراد  ي ضوو ف رأيووه 

يهووي مووا يميووا إليووه الباحووث يقوويا  ,يال ب وود سوواكن غيوور ا لووف الووك بأنهووا ال تلووع ح.ووياً  م لوو ً 
"لويس فوي كو   ال ورب اسو  علوى فع نتَوا  إال كلتوا :الءرمي ل  يلا به غيوره  كموا قواا ابون خالييوه 

عنوود الءرمووي"  يالووراءح فيهووا قوويا سوويبييه أن التوواأ فيهووا كتوواأ بنووت يأخووت, يأن ا لووف للتأنيووث, 
بودا مون الوياي, فأصوا كلتوا كلوي , يالم.هير في النلا عن ءمهير البصريين أن التاأ في كلتا 

ييزنه ف لى, أبودلت الوياي ا.و ارا بالتأنيوث تواأ  يلويا الموراد : "ال يمتنوع أن يلواا هوي بودا مون 
قصوود هوواا الم نووى كمووا قوواا ب وور النحووييين فووي توواأ بنووت يأخووت إنهووا بوودا موون ال   إاا الووياي,
   ياهلل اعل   (4)الكلمة"

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  0/050الهمع  (0)

  0/005حا.ية الصبان  (2)

  259/ 0التاييا يالتكميا (3)

  3/0413التيضيح  (4)
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 (قط)و (قد)حذف النون من  -4
من المسا ا التي خالف فيها الموراد  النحواة موا اكوره فوي بواب الضومير مون ءوياز 

  ما قاله النحاة في حافها للضريرةل خ فاً  عند اإلضافة في االختيار (قط)ي (قد)حاف نين 
 تفصيل المسألة:

ال يءووويز إال فوووي  (قوووط)ي (قووود)يلووويا: "اهوووب ب ضوووه  إلوووى أن حووواف النوووين مووون  
  (0)زه في االختيار"الضريرة  يالصحيح ءيا

 نه يور  أن إلحوا  نوين اليقايوة الزموة فوي الكو   يحوافها   خالف المراد  سيبييه
وي يقَود   فأموا الكو   ف بوّد فيوه  من ال. ر ضريرة يليا في الكتواب: "يقود ءواأ فوي ال.و ر: قطع

 :من النين, يقد اضطر ال.اعر فلاا قدع , .بهه بحسبي   ن الم نى ياحد  قاا ال.اعر"
بيَبين قدع  ني معن َنصر الخَّ  (3)" (2) ليس اإلما َّ بالْ.حيح المَّلحدع   قدن
 :(4)ث ثة أيءه  (قد )يقد ء ا المراد  في 

 أن يكين بم نى حسبي, يل  يأت بنين اليقاية على أحد اليءهين   :أحدهما
 أن يكين اس  ف ا, يحاف النين ضريرة   :ثانيها

 .ياأ لإلط  , يليست ضميراً أن يكين اس  ف ا, يال:يثالثها 
من ال.اا الا  ال  (قدني, يقطني)يقد اكر ابن ا نبار  أن يريدها من ال.ايا : 

ّني يَعنري)ي رج عليه  فهي في ال.ايا بمنزلة  نما َحسََّن دخيا هواه النوين علوى(مع  (قود يقوط ), يا 
تَوفع بوه, فتوأمر ب: نك تليا  هموا كموا توأمر بالف وا  فلوالك "َقدنَك من كاا, يَقطنوَك مون كواا" أ  اكن

وي يقَودع )حسن دخيا هاه النوين عليهموا, علوى أنهو  قواليا  قطنوي )مون غيور نوين كموا قواليا  (َقطع
  (5)بالنين" (يقدني

 
 

                                                 

  0/381التيضيح  (0)

)خبب()قوودد(, ي.وورل 0/344)خبووب(, يلسووان ال وورب 0/008البيووت منسوويب لحميوود ا رقووط فووي الصووحال  (2)
, ياالنصووواف 0/028, يالمفصوووا 2/022,يا صووويا 2/320  يبووو  نسوووبة فوووي الكتووواب 0/022التصوووريح 

0/012  
نووي فووي ا يلووى, بلط ت.ووبيهاً  )قوود (ا فووي يحووافه )قوودني("قوودني يقوود " حيووث أثبووت النووين فووي ال.وواهد فيووه قيلووه: 

 , يالك للضريرة يبحسبي في الثانية

  2/320الكتاب (3)
  0/254الءنى الداني  (4)
  018/ 0االنصاف (5)
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" ييءووويز : يقووود خوووالف ابووون ه.وووا  سووويبييه حيوووث أءووواز الحووواف يعنوووده قليوووا يلووويا
ابون النواظ , فء وا الحواف فوي  لسويبييه, يغلوط , يال يخوتا بالضوريرة, خ فواً الحاف فيه قلي ً 

 (0)أعرف من اإلثبات"  (قد, يقط)

اس  ف وا, ياليواأ فوي  (قدني يقطني )يقد اختار أبي حيان ماهب الكيفيين في أن 
, ياليواأ فوي ميضوع ءور, يلويا: (حسوب)بحاف النين بم نى  (قطي يقد )ميضع نصب, أما 

عنوده اسو  ف وا ياليواأ فوي ميضووع  نهمواإف (قودني يقطنووي)يالوا  أختواره أن مون قواا مون ال ورب "
يالياأ في ميضع ءور, كموا نلوا الكيفيوين  (حسب )فهما بم نى (قطي يقد  )نصب, يمن قاا

ليسوت نوين يقايوة, بوا هوي مون أصوا  (قودني يقطنوي )عن ال رب  ييحتما أن تكوين النوين فوي
هواا النوين  بءر عبد اهلل ينصبه, ف لى "قطن عبد اهلل دره :"الكلمة, حكى الكسا ي عن ال رب 
الوووا  هوووي اسووو   (قطنووووو)ب وووده فهوووي مبنوووي علوووى الفووتح ل.وووبهه ب موون أصوووا الكلموووة, فوووإاا انءووور مووا

  (2)ف ا"
بم نوى  (قود يقوط)يهاا ما عليه الصبان في .رحه لكتاب ا .ميني, يلويا: "كوين 

فووي اللاتوين هووي مواهب الخليووا يسويبييه, ياهووب الكيفيوين إلووى أن مون ء لهمووا بم نووى  (حسوب)
 (اكتفوى)يمن ء لهما اسو  ف وا بم نوى  ي باير نين كما تليا: حسبي طع   يقَ دع : قَ قاا (حسب)

  (3)ني بالنين كايرهما من أسماأ ا ف اا"طن ني يقَ دن قاا: قَ 
يقد أيءز ال.يخ محمد محيي الدين عبد الحميد الليا في المسألة في ت ليبه على 

إن الحوواف غيوور .وواا, يلكنووه  ال.وواهد: "يقوود اضووطربت عبووارات النحووييين فووي الووك, فلوواا قووي :
قليا, يتب ه  المصنف يال.ارل, يقاا سيبييه: " يقد يليلين في ال. ر قطى يقد  فأموا الكو   

الن الم نووى ياحوود "    (حسبيو)فوو  بوود فيووه موون النووين, يقوود اضووطر ال.وواعر فلوواا قوود  .ووبهه بوو
ثباتهوووا )النوووين( فوووي يقووواا ا  البنووواأ يمضوووارعة  هوووي المسوووت ما, النهموووا فوووي (قووود يقوووط)علووو : " يا 

, فتلزمهموووا النووووين المكسوووويرة قبووووا اليووواأ, لوووو   يايوووور آخرهمووووا عوووون (موووون يعوووون )الحوووريف بمنزلووووة
فهوي اسو , يتلويا: قود , يقودني  (حسوب)بم نوى  (قودك)يقاا الءويهر : " يأموا قويله   " السكين
بني ضوور )الن هواه النووين إنمووا تووزاد فووي ا ف واا يقايووة لهووا, مثووا   بووالنين علووى غيوور قيوواس أيضواً 

 (قودني)" يه  الءيهر  في قيله إن النين في  :يقاا ابن )بر ( يرد على الءيهر   " (ي.تمني
نموا توزاد يقايوة  زيدت على غير قياس  يء ا النين مخصيصاً  بالف وا ال غيور, يلويس كوالك, يا 
إاا أضوفتهما لنفسووك: منوي يعنووي, (موون يعون  )لحركوة أي سوكين فووي ف وا أي حورف, كليلووك فوي

                                                 

  0/021أيضح المسالك  (0)
  2/081التاييا يالتكميا  (2)
  0/083حا.ية الصبان  (3)
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علووى سووكينها, يكووالك فووي قوود يقووط, يتلوويا: قوودني  (موون يعوون )يقايووة لتبلووى نووينفووزدت نووين ال
, فلواليا: (ليوت)يقطني, فتزيد نين اليقايوة لتبلوى الوداا يالطواأ علوى سوكينها, يكوالك زاديهوا فوي 

: ضووربني, لتبلووى البوواأ علووى (ضوورب)ليتنووي, لتبلووى حركووة التوواأ علووى حالهووا, يكووالك قوواليا فووي 
  (0)ضرب: اضربني, أدخليا نين اليقاية لتبلى الباأ على سكينها " فتحها, يكالك قاليا في ا

 رجيح:الت
مموووا سوووب  يتبوووين لنوووا صوووياب موووا يوووراه الموووراد  فوووي هووواه المسوووألة التوووي خوووالف فيهوووا 
النحاة, حيث ء ا االختيار في حاف النوين فوي قودني يقطنوي  ياالختيوار للموتكل  فوي اسوتخدا  

ا يفه  ب د النظر في رأ  أبي حيان .يخ المراد   يير  , يهاا م(حسب)اس  الف ا أي مرادفها 
الباحووث أنووه خووالف الموواهب البصوور  بمخالفتووه سوويبييه إمووا  البصووريين, يتبووع .وويخه أبووا حيووان 

ن ل  يصرل صاحبنا بصحته في المسأل الا  ماا للماهب الكيفي,  ياهلل أعل    ةيا 
 

 (من)أنواع -4
اة مووا اكووره فووي بوواب الميصوويا حيووث موون المسووا ا التووي خووالف فيهووا المووراد  النحوو

  فل  يءزه ,أن تكين نكرة غير ميصيفة (من)ء ا من أقسا   الا علي الفارسي  اخالف أب
 تفصيل المسألة:

أبوي علوي  احتج  حيث (2)"يالصحيح أنها ال تكين غير ميصيفة " :يليا المراد  
 :بليا ال.اعر

َكأَّ من َضاَقتن مااهبَّه ع نع  ينع نَ  من  َفنع نَ  َمزن   (3)"هََّي فعي سر يا 
وي َأنّ :" يلويا السوييطيعلي الفارسوي كموا  الظاهر أن هاا الرأ  تفرد به أبي    (مون)اكور النَفارعسع

ووور ٍّ  وووَ  َمووون فعوووي سع لعوووه )ينع ن وووتعفنَها  َكَلين   تلوووع نكوووَرة َتاْموووة بعوووَ  صوووَلة َياَل صوووفة َياَل تضووومن َ.ووورط َياَل اسن
عوو ن     ( ه تمييووزاً   (4)"د علووى َالعووكَيلوو  يََّيافلووهَّ أحوو يا   قوواا بوون ه.ووا  :" قوودر َأبَّووي َعلووّي موون َهوواع
ا مستتر     (5)"َيالنَفاعع

                                                 

  001منحة الءليا/  (0)
  0/432( التيضيح2)
)بواب الوزا  2/0198اا عنه ال يني: "أن.ده أبوي علوّي يلو  ينسوبه  فهوي بو  نسوبه فوي ءمهورة اللاوة ( البيت ق3)

َكيوووف أرهووووبَّ أمووورا َأي أَّراعَّ بعوووهع     َيقووود َزَكوووأتَّ إعلَووووى بع.ووور بووون موووريانع  ي.ووورل الكافيووووة  يقبلوووه : فوووي الهموووزة(
  0/353يالهمع  ,0/038ي.رل ا .ميني  ,0/433يالماني  ,2/0019

   ب  صلة يال صفة يال استفها  على ماهب الفارسي  ةنكرة تامهنا  (منفو)  "ن   من هي"يه قيله: ال.اهد ف
  0/353( الهمع4)
  0/519( ماني اللبيب 5)
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فووي ءميووع مياضوو ها اال فووي يقيعهووا نكوورة  (مووا)قوواا ابوون ي ووي  :"أقسووامها كأقسووا  
   (0)غير ميصيفة "
 (:2") عند المراد  أرب ة أقسا  (من)ي 

 : ميصيلة يلها أرب ة أنياع -0
َتمععَّ إعَلينكَ :ت الى لل اقا كليله-أ  ننهَّ ن َمنن َيسن َيمع

(3:) 
يبَّ :المنووزا منزلووة ال اقووا كليلووه ت ووالى -ب ووَتءع وونن دَّينع اللْووهع َموونن اَل َيسن ْموونن َيوودنعَّي مع َيَموونن َأَضوواُّ مع
َلهَّ 

 (4) 
دَّ َلهَّ مَ لى:ال اقا يغير ال اقا كليله ت ا المختلط به بين-ج نن فعي الْسَمَياتع َأَل ن َتَر َأْن الْلَه َيسنءَّ

َرنرع  َيَمنن فعي ا ن
 (5) 

َبع  لملترن به نحي: ا -د ي َعَلى َأرن .ع ننهَّ ن َمنن َيمن على ما ال ي لا, القترانوه  (من)أي يقع  "(1)َيمع
 ( منوو)ي لا فيما فصا ب (منو)ب
َ  َلهَّ .رطية كليله ت الى :-2 لعاع الْلهَّ َفَ  َهادع َمنن يَّضن

(2)  
نعهع  ية كليله ت الى:"استفهام-3 ننَدهَّ إعاْل بعإعان َفعَّ عع َمنن َاا اْلاع  َي.ن

(8)  
 نكرة ميصيفة نحي: "مررت بمن م ءب لك"  -4

 الترجيح :
مموا يحفوظ يال  يأبوي علو دَّ اهع ال تورد نكورة غيور ميصويفة يَ.و (من) ير  الباحث أنّ 

يدكوود عوود  سووماعه عوون  يلوواس عليووه  إا يضوو ف رأيووه عوود  نسووبة البيووت كمووا اكوور ال ينووي ممووا
 ياهلل أعل     ال رب يعد  ميافلة النحاة له  

 
 
 
 

                                                 

  2/400( .رل المفصا0)
  431-0/428( التيضيح 2)
   25/2( ا ن ا 3)
  5/21( ا حلاف 4)
  08/02( الحج 5)
  45/08النير (1)
  081/9ا عراف (2)
  255/3سيرة البلرة  (8)
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 .حذف الضمير العائد المجرور باإلضافة أو حرف الجر على السم الموصول -3
موون المسووا ا التووي خووالف فيهووا المووراد  النحوواة مووا اكووره فووي بوواب االسوو  الميصوويا  

نهوا لاوة فصويحة    مءرير ض يف ءوداً حاف ال ا د ال ابن عصفير الا  ير  أنّ  حيث خالف
  ن الكري آيردت في اللر قد 

 تفصيل المسألة:
البووون عصوووفير, بوووا فصووويح  خ فووواً  "يلووويس حافوووه بضووو يف ءوووداً الموووراد :  يلووويا  

  (0)ليريده في اللرآن  ي نه منصيب في الم نى"
 ينثراً  ءياز الحاف ياستدا بيريده نظماً  (2)يقد اكر ابن مالك في .رحه للتسهيا

فاقر ما أنت قار"مثاا الحاف قيله ت الى:  :يليا
 , يمثله قيا ال.اعر":(3)

ن ءحد ال مي   نصلي للا  صلت قري   (4)ين بده يا 
الميصووويا مءووورير بمثلهوووا   نّ   , فحووواف ال ا ووود المءووورير بوووال  (نصووولي للوووا  صووولت لوووه)أراد 

 م ناه كليله:, يكاا لي كان أحد المت للين ف   ياآلخر صفة باً م نى يمت لل
 (5)فبح الن منها بالا  أنت با ح  يقد كنت تخفي حب سمراأ حلبة

ن, يير  أنه ءا ز فصيح آبي حيان على ءياز الحاف ليريده في اللر أيقد استدا  
أيرد .ييخنا هاا الحاف على أنه ءا ز فصيح, يزع  ا ستاا أبوي الحسون ابون عصوفير " :بليله

", ثوو  اكوور االسووتدالا علووى الحوواف : " يحافووه ضوو يف ءووداً أن ا فصووح فيووه أن ال يحوواف, قوواا
   (1)بليله ت الى: )فاقر ما أنت قار( "

                                                 

  0/452التيضيح  (0)
   0/212, البن مالكا.رل التسهي (2)
  22/01طه  (3)
  001, ي.رل قطر الند 0/293, ي.رل الكافية 0/215البيت ب  نسبة في .رل التسهيا  (4)

االسووو  علوووى  بوووال  حووواف الضووومير ال ا ووود المءووورير " حيوووث  نصووولي للوووا  صووولت قوووري ال.ووواهد فيوووه قيلوووه: "
  نصلي للا  صلت له  يالمراد: الميصيا

 ينصه: ,45( البيت ل نترة ال بسي في دييانه 5)
لنَبًة      َفبَّحن َعننَك مننها باْلا  أنت با حَّ   َتَ ْزينتَّ عن اكنر  سََّمْيَة حع

   0/021,.رل التصريح 0/010,ا .ميني 0/024,ي.رل ابن عليا 2/92يب  نسبه في الخصا ا   
بالوا  : , يالتلودير(الوا )بمثوا موا ءور بوه  "بالا  أنت با ح" حيث حواف ال ا ود لكينوه مءوريراً هد فيه قيله:ال.ا

 أنت با ح به 
   3/21( التاييا يالتكميا 1)
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اسوو  فاعووا بم نووى  ضووافةإب اً يقوود يضووح ابوون عليووا .وورط ءوويازه بووأن يكووين مءوورير 
بإضوافة اسو   باإلضافة ل  يحاف إال إاا كوان مءوريراً  الحاا أي االستلباا, يليا: " كان مءريراً 

ءاأ الا  أنا  :فتليا, ءاأ الا  أنا ضاربه اآلن أي غداً :ا أي االستلباا نحي فاعا بم نى الحا
ن كوان مءووريراً  ,ضوارب بايوور الوك لوو  يحوواف نحوي ءوواأ الووا  أنوا غ مووه أي أنووا  بحوواف الهوواأ يا 

  (0)مضريبه"
المصوونف اسووتانى بالمثوواا فووي ا لفيووة عوون تلييووده باليصووف,  ييوور  ابوون عليووا أنّ 

نى بالمثواا عون أن يليود اليصوف بكينوه اسو  فاعوا بم نوى الحواا أي يليا: "كأن المصنف استا
  (2)االستلباا"

"الموووووراد ًا :يأءوووواز الصوووووبان ءوووووياز الحوووواف إاا كوووووان اليصوووووف اسوووو  مف ووووويا مت ووووودي
باليصف هنا خصيا اس  الفاعا ف  يءيز حاف ال ا د المخفوير باسو  المف ويا نحوي ءواأ 

نحوي ءواأ   ي اسو  مف ويا المت ود  إلوى اثنوينالا  أنت مضريبه قاله في التصريح, يظواهره يلو
  (3)يالا  تميا إليه نفسي ءياز حاف مخفيضه"  الا  أنت م طاه

 الترجيح:
الوووا  يرتضووويه الباحوووث هوووي ءوووياز حووواف ال ا ووود المءووورير علوووى االسووو  الميصووويا 

 :(4)لثبيت السماع به, يمن الك ما أيرده أبي حيان"
 :(5)قاا ال.اعر

اَّرَّ فعي َعيننعيع  َراكع اْلاع  كَّننتَّ َطالعَبا  تعَ دع  إاا اننثََنتن  َيَيصن يني بعإدن  َيمع
 :(1)يقيا اآلخر

 يال زاءرات الطير ما اهلل صانع  ل مرك ما تدر  الضيارب بالحصى
 
 

  

                                                 

   0/023( .رل ابن عليا 0)
   0/023( نفسه 2)
  0/251( حا.ية الصبان 3)
   3/21( التاييا يالتكميا 4)
, يب  نسبة في .رل 8/040, ي خزانة ا دب 2/185نا.ب في ال. ر يال. راأ ( البيت منسيب لس د بن 5)

   0/284, يعيين ا خبار 0/059ا .ميني 
 "الا  كنت طالبا" حيث حاف ال ا د من ءملة الصلة )كنت طالبًا(, يالمراد: الا  كنت طالبا له  :فيه ال.اهد 

  221. راأ, يال. ر يال51( البيت للبيد بن ربي ة في دييانه 1)
 ال.اهد فيه قيله: "ما اهلل صانع" حيث حاف ال ا د من ءملة الصلة )ما اهلل صانع(, يالمراد: ما اهلل صان ه 
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 :(0)قيا طرفة يأيضاً 
 ييأتيك با خبار من ل  تزيد  ستبد  لك ا يا  ما كنت ءاه 

 عل   أياهلل 
 التميمية (ما)بعدزيادة الباء  -1

موون المسووا ا التووي خووالف فيهووا المووراد  النحوواة مووا اكووره فووي بوواب الم.ووبهات بلوويس 
تابع سيبييه التميمية ي  (ما)علي الفارسي يالزمخ.ر  في من ه  زيادة الباأ ب د  باحيث خالف أ
  ز الك لثبيته في أ. ار بني تمي ياءيالفراأ في 

 تفصيل المسألة: 
الحءازيووة, يمنووع الفارسووي  (مووا)خوو ف فووي زيووادة البوواأ ب وود  "يال :المووراد   يلوويا 

  (2)التميمية, يالصحيح الءياز ليءيد الك في أ. ار بني تمي " (ما)يالزمخ.ر  زيادتها ب د 
 (موووا)اختلوووف فوووي زيادتهوووا ب ووود "يقووود .ووورل  الموووراد  المسوووألة فوووي .ووورحه للتسوووهيا :

يح ءوويازه ,يقوواا أبووي علووي فووي أحوود التميميووة فوواهب الفارسووي يالزمخ.وور  إلووى منووع الووك يالصووح
بني تمي  ينثوره  ,يأموا قيليه :يدا عليه السماع ياللياس ياإلءماع  أما السماع فليءيد الك في 

المكفيفوة يب ود  (موا)بودليا دخيلهوا ب ود  ال لكينوه منصويباً  ن الباأ دخلوت الخبور منفيواً اللياس فأل
  ( 3)يأما اإلءماع فنلله أبي ء فر الصفار نفسه" (ها)

موون دخوويا البوواأ فووي الخبوور عنوود البصووريين دفووع التوويه   ةن الفا وودأياكوور المووراد  
"فا دة دخيا الباأ في الخبر عند البصريين دفع تيه  المتكل   أن السامع ل  يسومع النفوي :يليا 

يقوواا الكيفيووين هوواا نفووي   ارتفووع الوويه  أيا الكوو   فيتوويه  أن الكوو   ميءووب فووإاا ءوويأ بالبوواأ,
  ( 4)يالباأ بمنزلة ال  " ,لمنطل ِ  زيداً  ا :إنْ لليا اللا 

ضوطراب يقد خالف ابن عليا في .رحه أبا علي حيث أءواز زيادتهوا يعوزا الوك ال
للوي  بوا توزاد  بكينهوا حءازيوة خ فواً ( موا)تخوتا زيوادة البواأ ب ود " :أبي علوي فوي المسوألة يلويا

 بني  دزيادة الباأ ب د ما عن - ت الىرحمهما اهلل-ب دها يب د التميمية يقد نلا سيبييه يالفراأ 
 

 
                                                 

, يال لوووود 0/089,يال. ريال.وووو راأ 032,يءمهوووورة أ.وووو ار ال وووورب 29البيووووت لطرفووووة بوووون ال بوووود فووووي دييانووووه (0)
  2/202, يصبح ا ع.ى3/13, ينهاية ا رب3/28الفريد
 " حيث حاف ال ا د من ءملة الصله يالمراد )ما كنت ءاهً  به(  ما كنت ءاه يه قيله: "ال.اهد ف

  0/518التيضيح  (2)
  325.رل التسهيا, للمراد   (3)
  325 نفسه (4)
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يهوي ميءويد فوي أ.و اره    يقود اضوطرب رأ   ,تمي  ف  التفات إلى من منوع الوك
  (0)الفارسي في الك فمرة قاا ال تزاد الباأ إال ب د الحءازية يمرة قاا تزاد في الخبر المنفي"

اس ييء لينها بمنزلة "بني تمي  ال ي ملينها ييءرين فيها على اللي :قاا ابن ي ي 
 ( 2)" ينحيهما مما ال عما له ل د  االختصاا على ما تلد ( يالهمزة ا ه)

بوووين أن تكوووين  (موووا)فووور  فوووي دخووويا البووواأ فوووي خبووور  نوووه الأا زهووور  خالووود  ييووور 
:" ال فووور  فوووي دخووويا البووواأ فوووي  بليلوووه يقووود اعتووورر علوووى الموووان ين أيضووواً  حءازيوووة أي تميميوووة 

ءازيوووة أي تميميوووة, كموووا اقتضووواه إط قوووه, يصووورل بوووه فوووي غيووور هووواا بوووين أن تكوووين ح (موووا)خبووور
الكتوواب, يزعوو  أبووي علووي أن دخوويا البوواأ مخصوويا بالحءازيووة, يتب ووه علووى الووك الزمخ.وور , 
يهي مرديد  فلد نلا سيبييه الك عن تمي , يهي ميءيد في أ.و اره   فو  التفوات إلوى مون منوع 

 ( 3)"  الك 
 الترجيح: 

ءوووياز  دخووويا البووواأ علوووى خبووور المبتووودأ الياقوووع ب ووود موووا  حوووه الباحوووث هووويءالوووا  ير 
 التميمية, بدليا قيا الفرزد  يهي تميمي:

ىِأ َم نِن ياََل مَّتْيسررَّ   ل مرك ما م ن بتارك حله  (4)َياَل مَّننسع
يا النَبواأ بعَخَبور :يليا السييطي َتا دَّخَّ الحءازيوة بوا تودخا فعوي خبور  (َموا)" َياَل يخن

ووي  ينثووره  فًوواً التميميووة خ  (َمووا) وويد َالعووك فعووي أ.وو ار بنووي َتمع َن النَبوواأ  ,للفارسووي يالزمخ.وور  ليَّءَّ َي ع
يلَها فعي   إعْنَما دخلت النَخَبر لَكينه منفياً  يًبا بعَدلعيا دَّخَّ يامتناعها فعوي  (ل  أكن بلا  )اَل لَكينه َمننصَّ

   (5)" كنت َقا ع 
  (ظن)حذف مفعولي  -6

ها المراد  النحاة موا اكوره فوي بواب ظون يأخياتهوا حيوث من المسا ا التي خالف في
  خالف ابن ملكين .يخ ال.ليبين الا  منع حاف مف يلي ظن اختصاراً 

 تفصيل المسألة:
يلوويس  "يمنووع ابوون ملكووين .وويخ ال.ووليبين حوواف أحوودهما اختصوواراً  :يلوويا المووراد 

 ( 1)بصحيح"
                                                 

  0/301.رل ابن عليا  (0)
  0/219.رل المفصا  (2)
  0/213.رل التصريح   (3)
  59سب  تخريءه  (4)
  0/414الهمع  (5)
  0/512لتيضيح ا (1)
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حيووث  اختصوواراً  يالظوواهر إءموواع النحوواة علووى ءووياز حوواف مف وويلي ظوون يأخياتهووا
"يالوووا  اكوووره المصووونف هوووي الصوووحيح مووون موووااهب  :خالفوووه كثيووور مووون النحووواة  يلووويا ابووون عليوووا

َأينَن .َّوَرَكا عَي  قيله ت الى: نحي أن حافهما لدليا ءا ز إءماعاً  (2)ياكر ا .ميني (0)النحييين"
يَن كَّننتَّ ن َتزنعَّمَّينَ  اْلاع

 (3)   
ز باإلءموووواع حوووواف المف وووويلين"  ف وووواا ا زهوووور  "ييءووووي خالوووود يقوووود نلووووا اإلءموووواع 

  (4)اللليب  "اختصاًرا, أ : لدليا" يدا عليهما"
قاا السييطي "من ه طا فة منه  ابن الحاءب يصححه ابن عصفير يابوي إسوحا  

  (5)بن ملكين كاالقتصار"ا
ءموع علوى منوع حواف أَّ نموا إ" :يلويا يقد بين الصوبان السوبب فوي الحواف اختصواراً 

المحووايف لووودليا كالمووواكير يلهووواا  نّ    حووودهما اختصووواراً أياختلوووف فووي حووواف  حوودهما اقتصووواراً أ
  (1) "ياختلف في حافهما اقتصاراً  ءمع على ءياز حافهما اختصاراً أَّ 

 حاف مف يلي ظن يأخياتها ضربان: نْ أ (2) يقد بين المراد 
 يهي الحاف لدليا ما قبلها عليها   :اختصاراً  يا:ا 

  ر ن أصلهما المبتدأ يالخب  دهما دين اآلخر ف  يءيزحأعلى  الثاني :اقتصاراً 
 "كليا الكميت: ينثراً  يقد أءاز المراد  الحاف ل ختصار ليريد السماع نظماً   

 (8)بَّ سَ حن تَ يَ  ليْ عَ    عاراً هَّ بْ ر  حَّ تَ   ة  نْ سَّ  ةع أ  بأيْ  تاب  كع  بأ ْ 
َسَبنْ , قيله ت الى: يمن حاف ا يا اختصاراً   ولعهع  َياَل َيحن ونن َفضن يَن َيبنَخلَّويَن بعَموا آتَواهَّ َّ اللْوهَّ مع اْلاع

هََّي َخينًرا
 يمن حاف الثاني اختصارا قيا عنترة: :  أ : ما يبخلين به هي خيرا له  (9)

                                                 

  2/52.رل ابن عليا (0)
  0/323.رل اال.ميني  (2)
  12/21اللصا (3)
  0/322.رل التصريح (4)
  0/551الهمع (5)
  2/48حا.ية الصبان  (1)
  0/512التيضيح  (2)
, 501فوووي دييانوووه –صووولى اهلل عليوووه يسووول  -( البيووت مووون قصووويدة ها.ووومية للكميوووت  يمووودل فيهووا آا الرسووويا 8)

  يبوووووو  نسووووووبة فووووووي أيضووووووح 4/304, ي خزانووووووة ا دب 490,ي.وووووورل ديوووووويان الحماسووووووة 0/322يح التصوووووور 
   0/323ي.رل ا .ميني  ,2/55ي.رل بن عليا  ,2/59المسالك
 "تحسب" حيث حاف المف يلين لداللة ساب  الك   عليهما, يالتلدير: تحسب حبه  عارا علْي  ال.اهد فيه:

  081/4( آا عمران 9)
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 (0)مني بمنزلة المحب المكر   يللد نزلت ف  تظني غيره
  "مني أ : ف  تظني غيره ياق اً 

ف لو  يءوز ال "فإن ل  يدا دليوا علوى الحوا :بليله يمثا ابن عليا للحاف اقتصاراً 
 ظننت زيوداً )تريد  (ظننت قا ماً )يال ,( ظننت زيداً )يال , (ظننت) :ف  تليا فيهما يال في أحدهما

  (2)"(قا ماً 
 الترجيح:

إاا  اسووتاناأ عنووه موون مف وويلي ظوون يأخياتهوويوور  الباحووث ءووياز حوواف مووا يمكوون اال
 يفسوود الم نووي يال الصووياغة اللاييووة يقوود ثبووت الووك نظموواً  توويفر الوودليا علووى المحووايف بحيووث ال

 عل  أياهلل   ينثراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, 0/329, ي.رل التصوريح 481, ي.رل .اير الاهب 2/208, يالخصا ا 053رة في دييانه( البيت ل نت0)
  9/031يخزانة ا دب 

ال.وواهد فيووه قيلووه: "فوو  تظنووي غيووره" حيووث حوواف المف وويا الثوواني لووو)تظن( لليووا  الوودليا علووى المحووايف, يتلوودير 
 الك  : يللد نزلت ف  تظني غيره ياق ًا 

  0/455( .رل ابن عليا2)
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 المبحث الثالث 
 مع الجمهورأفراداا المسائل التي اختلف فيها العلماء 

  
 ويشتمل على المسائل التالية :

 
 المسألة م.
 يا المخاطبة اس  أ  حرف    0
  السبب في اإلعراب    2
 سبب دخيا نين اليقاية على الف ا    3
  أا الميصيلة اس  أ  حرف    4
  االس  المرفيع ب د ليال   5
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 اسم أم حرف. (المخاطبة ءيا)-5
لل لماأ موع الءمهوير موا  من المسا ا التي اكرها المراد  في كتابه ياحتيت خ فاً 

عنووود سووويبييه  (ياأ المخاطبوووةوووووو)يميوووز الف وووا قبيلوووه ل أن مموووابووواب الكووو   حيوووث اكووور اكوووره فوووي 
يي.وترك فوي إلحاقهوا المضوارع  حيث يريوان أنهوا حورف ا خف  يالمازني يقد خالفه  ,يالءمهير
   يا مر

 تفصيل المسألة:
ياأ المخاطبة يهي اسو  مضومر عنود سويبييه, يالءمهوير  يحورف  المراد : " يليا

  (0) "ف  يالمازني, يي.ترك في إلحاقها المضارع يا مر نحي "أنت تف لين ياف ليعند ا خ
  (3)المراد  كا من ينسبه إلى سيبييه (2)ا زهر خالد يهي اس  عند 

  "النَيوواأ المفووردة تَووأتي علووى َثَ ثَووة أيءووه حيووث يلوويا : ييوور  ابوون ه.ووا  الووك أيضوواً 
َف  يالمازني هعَي حورف َتأننعيوث  (تليمين يقيمي)ي للمدنثة َنحن  َيَالعَك َأْنَها تكين ضميراً  َخن َيَقاَا ا ن

ا مستتر"   (4)َيالنَفاعع
 قسا  كما عرفها المراد  :"الياأ حرف مهما, له ث ثة أقسا : أيللياأ ث ثة 

    ا يا: أن تكين لإلنكار, نحي: أزيد نيه  ألحلت الياأ ب د كسر التنيين 
إاا أردت أن تلوويا: قوود قووا , فيقفووت علووى قوود لتوواكر مووا  حووي: قوود ,الثوواني: أن تكووين للتوواكار, ن

 ب ده  
علوووى مووواهب  (تف لوووين )الثالوووث: أن تكوووين حرفوووًا يووودا علوووى التأنيوووث يالخطووواب  يهوووي اليووواأ فوووي

 ا خف  يالمازني  يالصحيح أنها اس  مضمر  يالخ ف في الك .هير "
, كيوواأ التصوواير, ييوواأ النسووب, يمووا سووي  الووك, موون أقسووا  اليوواأ, فوو  ي وود موون حووريف الم وواني

  (5)يياأ المضارعة, يياأ اإلط  , يياأ اإل.باع, يغير الك من الياأات"
 الترجيح :

يميا الباحث إلى ما يراه الءمهير في يواأ المخاطبوة فهوي ضومير مبنوي فوي محوا 
لو   "اسوتدليا بوأن اليواأ  :ثبت ض ف رأ  ا خف  يالمازني كما يلويا أبوي حيوان كما ,رفع فاعا

باتفوا  فوي مثوا:  فيحما هاا عليه, يقد ثبت ضوميراً  هاا الميضع, ع مة تأنيث في غيرتثبت 
ضربني  يمنها أن ع مة التأنيوث لو  تلحو  المضوارع فوي ميضوع مون آخوره   يمنهوا أن ع موة 

                                                 

  0/289التيضيح (0)

  0/99.رل التصريح (2)

  0/080الءنى الداني  (3)

  0/482الماني  (4)

  0/080الءنى الداني  (5)
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ت الياأ حورف تأنيوث لثبتوت دان تليمان, فلي كانهنالتأنيث ثبتت في التثنية في مثا: قامتا, ي ال
نيوووة  يمنهوووا أنوووه لووو  يرفوووع مووون المضوووارعة بوووالنين إال موووا اتصوووا بوووه ضووومير  يانموووا بووورز لتثفوووي ا

ال تور  أنوه لوي لو  يبورز ألل لة التي أيءبت بوريزه فوي التثنيوة يالءموع, يهوي اللوبس   الضمير هنا
فووي التثنيووة يالءمووع اللتووبس بف ووا المفوورد, فكووالك هنووا لووي لوو  يبوورز اللتووبس بف ووا الموواكر   نووك 

  (0) في خطاب الماكر " (ا َ فن تَ )تليا: 
 

 السبب في اإلعراب  -4
لل لماأ موع الءمهوير موا  من المسا ا التي اكرها المراد  في كتابه ياحتيت خ فاً 

  اكره في باب الك   حيث خالف قطرب الءمهير في سبب اإلعراب في االس 
 تفصيل المسألة:

أ به في االس  ليدا على ماهب الءمهير, أن اإلعراب إنما ءي" :المراد   يليا 
نموا دخوا  الم اني الم تَويعرة     ياهوب قطورب إلوى أن اإلعوراب لو  يودخا ليفور  بوين الم واني, يا 

  (2)ليفر  بين اليصا ياليقف"
" اإلعووراب هووي مووا يلحوو  االسوو  يالف ووا ب وود تسوولي  بنا همووا ينضوود :قوواا ابوون السووراج

  يلع لفري  يم ان  تحدث إعراًبوا يبودأيا حريفهما    فسميا هاا الصنف الثاني من التايير الا
يت اقووب آخووره بهوواه  بوواكره فووي كتووبه    ن حاءووة النوواس إليووه أكثوور, يسووميا مووا عوودا هوواا ممووا ال

  (3)"اً الحركات يالحريف مبنيّ 
أكوور   :"هووي اإلبانووة عوون الم وواني با لفوواظ أال توور  أنووك إاا سووم ت :قوواا ابوون ءنووي

برفع أحدهما ينصب اآلخر الفاعا من المف ويا يلوي كوان  علمت ي.كر س يًدا أبيه ,س يد أباه 
  (5)ياحًدا الستبه  أحدهما من صاحبه" (4)الك   .رًءا

وَراب دخوا النَكوَ   ليفور   :اكر ال كبور  المسوألة يعودها مون المسوا ا الخ فيوة عن "اإلنع
وي َالعوك  َيقَوااَ  َضواَفة َيَنحن نموا  َبين النمَ وانعي مون الفاعليوة يالمف يليوة َياإلنع لْوة, يا  قطورب: لو  يودنخا ل ع

فعيًفا على اللرَسان  َْيلين َأن النَكَ   َلي ل  ي رب ال دخا َتخن   (1)لتبست النمَ انعي"َيحْءة ا ن
                                                 

  2/042التاييا يالتكميا  (0)

  0/298التيضيح (2)

  0/44ا صيا في النحي  (3)

: هَّمووا َ.وورنج ياحووِد, يَ , يفووي لسووان ال وورب :"نيًعووا: أ   (4) وود  َأ  ضوورنب الَ.وورنج: الْضوورنب  يَّلَووااَّ َعلَووى َ.وورنج َياحع
د    ,).رج( 2/312انظر اللسان  َياحع

  0/31الخصا ا  (5)

  0/93مسا ا خ فية في النحي (1)
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يءلبووووووه ال امووووووا فووووووي آخوووووور  أي ملووووووْدرِ  ظوووووواهرِ  "اإلعووووووراب أثوووووورِ  :يقوووووواا ابوووووون ه.ووووووا 
 ي َ.وورحه بعووَأن َالعووك لَووينَس قيووداً علووى قيلووه: "قوود صوورل هَّووَي فعوو  يقوود قوواا السووييطي م لبوواً (0)الكلمووة"
أ إعان َلينَس لنا أثر يءلبه النَ امعا فعي غيور اآلخور فيحتورز َعنوهَّ َيا عْنَموا هَّوَي َبَيوان  محترزاً  بعهع َعن َ.ين

َراب من النَكلعَمة" عن   (2)لمحا اإلنع
"أنوياع اإلعوراب أرب وة: الرفوع يالنصوب : يأنياع اإلعراب أرب وة كموا قواا ابون عليوا

  (3)ءر يالءز "يال
أموووا :" , يلووويانسوووبه للطوووربي ييووواهب ا .وووميني فوووي الخووو ف لووورأ  الءمهوووير يلووو 

االصوط ل ففيوه مواهبان: أحوودهما أنوه لفظوي, ياختوواره النواظ  ينسوبه إلووى المحللوين, يعرفوه فووي 
التسووهيا بليلووه: مووا ءوويأ بووه لبيووان ملتضووى ال امووا موون حركووة أي حوورف أي سووكين أي حوواف  

  يالحركات دال ا عليه, ياختاره ا عل  يكثيرين  يهي ظاهر ماهب سيبييه, يالثاني: أنه م ني 
, يالمواهب ا يا أي تلديراً  يعْرفيه بأنه: تايير أياخر الكل  الخت ف ال ياما الداخلة عليها لفظاً 

   ن ال ياموا لو   ن الماهب الثاني يلتضي أن التاييور ا يا لويس إعرابواً   أقرب إلى الصياب
  (4)ب د, يليس كالك "تختلف 

ووي َأي م نووي  علووى : بليلووه يقوود بووين السووييطي الخوو ف فووي المسووألة ووَراب َلفنظع عن "اإلنع
َليننع فالءمهير على ا يا َيا عَلينهع اهب ابنن خريف يال.ليبين َيابنن َمالك َينسوبه للمحللوين َيابنون  َقين

رين َيحده على َهَاا أثر َظا َتَأخر وَراب النَحاءعب َيَسا عر النمَّ عن وا فعوي َمحوا اإلنع هر َأي مََّلّدر يءلبوه النَ امع
وويَبَيينه   َيهَّووَي اآلخر   َياهووب ا علوو  َيَءَماَعووة موون المااربووة إعلَووى َأنووه م نووي  َينسووب لَظوواهعر قَوويا سع

  (5)" َأي َتلنديراً  َيرءحه َأبَّي َحْيان يَعلى َهَاا فحده الْتانيعير ل اما لفظاً 
 

 الترجيح :
ووَراب دخووا النَكووَ   ليفوور  َبووين  نّ   لوورأ  الءمهووير فووي المسووألة ييميووا الباحووث عن اإلنع

  فووا يا مرفوويع  (سوولمت علووى محموود)ي ( رأيووت محمووداً )ي (حضوور محموود:)النمَ ووانعي ف نوود قيلنووا 
يالثوواني منصوويب لتايوور ال امووا  (حضوور) نووه م موويا ل امووا يلتضووي الرفووع علووى الفاعليووة يهووي 

يالثالوث مءورير لتايور ال اموا  ,(رأيوت )مف يليوة يهوي الف واب اما آخر يلتضوي النصوب علوى ال
  (على)ب اما آخر يلتضي الءر يهي

                                                 

  0/14أيضح المسالك  (0)

  0/11الهمع (2)

  0/31الخصا ا  (3)

  0/40.رل اال.ميني  (4)

  0/11الهمع (5)
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 سبب دخول نون الوقاية على الفعل -4
لل لماأ موع الءمهوير موا  من المسا ا التي اكرها المراد  في كتابه ياحتيت خ فاً 

ة علووى الف ووا بوون مالووك الءمهووير فووي سووبب دخوويا نووين اليقايووااكووره فووي الضوومير حيووث خووالف 
  حيث ير  الءمهير أن السبب في دخيلها أن تلي الف ا من الكسر

 تفصيل المسألة:
أن هواه النوين سوميت نوين اليقايوة   نهوا تلوي  إلوى يليا المراد " اهوب الءمهوير 

فووي ا موور, فلوويال  (أكرمنووي)الف ووا موون الكسوور  يقوواا المصوونف: بووا  نهووا تلووي اللووبس فووي نحووي: 
, يأمر الماكر بأمر المدنوث: فف وا ا مور أحو  بهوا (ياأ المخاطبةوو)المتكل  بالنين اللتبست ياأ 

  (0)من غيره"
يأن االلتبووواس علوووى السوووامع فوووي  ,ييووور  ابووون مالوووك أن  ف وووا ا مووور أحووو  بلحاقهوووا

التفريوو  بووين يوواأ المووتكل  ييوواأ المخاطبووة أي ف ووا ا موور للموواكر أي المدنووث إاا يرد الف ووا دينهووا 
: " ينباووي أن ت لوو  أن ف ووا ا موور أحوو  بهووا موون غيووره  نووه لووي يلوويا بالف وواالسووبب فووي لحاقهووا 

اتصوا بيواأ المووتكل  دينهوا لووز  محوايران: أحوودهما: التبواس يوواأ الموتكل  بيوواأ المخاطبوة  يالثوواني: 
قي هووواان المحوووايران فسوووميت نوووين اليقايوووة  يّ التبووواس أمووور المووواكر بوووأمر المدنوووث, فبهووواه النوووين تَّووو

الف ا من الكسور إا الكسور يلحو  الف وا موع يواأ المخاطبوة لحاقوا هوي أثبوت  ال  نها يقت  لالك
فضولة فهووي فوي تلوودير االنفصواا بخوو ف    ن يوواأ الموتكل  مون لحوا  الكسوور  ءوا يوواأ الموتكل 

 نهووا عموودة, ي ن يوواأ المووتكل  قوود تانووي عنهووا الكسوورة التووي قبلهووا ثوو  ييقووف علووى   يوواأ المخاطبووة
ليا ربي أكرمنيالمكسير بالسكين, نحي 

   (3)يياأ المخاطبة ال ي رر لها الك   " (2)
 الووكييميووا أبووي حيووان لمووا يووراه الءمهووير فووي أنهووا تلووي الف ووا موون الكسوور, فلوود نلووا 

 ن ياأ المتكل  يكسر ما قبلهوا,   " إنما لزمت في الف ا:قيله في .رحه للءزيلية (4)عن ا با 
  هووي نظيوور الخفوور, فكمووا أن الخفوور ال يوودخا فلووي لوو  تلحوو  النووين الف ووا لدخلووه الكسوور الووا

  (5)الف ا, فكالك نظيره, فلحلت النين لتلي الف ا من الكسر"

                                                 

  0/322التيضيح (0)

  05/31الفءر (2)

  0/035, البن مالك .رل التسهيا (3)

للخو ف فوي  ااكوراً  كوان نحييواً , علي بن محمد بن محمد بن عبود الورحي  الخ.وني ا بوا  أبوي الحسونهي:  (4)
أقرأ بماللة, يقورأ , من أها الم رفة بكتاب سيبييه يالياقفين على غيامضه ,النحي, من أحفظ أها يقته لخ فه 

  2/099باية اليعاة أ بها إلى أن مات سنة ثمانين يستما ة عليه ابن الزبير, ث  انتلا إلى غرناطة فأقر 

  2/082التاييا يالتكميا  (5)
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يقوود علووب علووى تفسووير ابوون مالووك لسووبب اللحووا  بليلووه: " يهوواا إكثووار فووي ت ليووا 
    (0)لحا  نين اليقاية الف ا, يهي فضيا من الك  "

 نها تلي الف ا من الكسر يالك   :"سميت بالك ييتبع ابن عليا الءمهير أيضاً 
  (2)نحي أكرمني"

َقاَيوة َيتَسومى نوين :يير  ابن ه.ا  أنها تلح  قبا ياأ الموتكل  المنتصوبة  " نوين النيع
َماد َأينضاً  د من َثَ َثة: الن ع َتَكّل  المنتصبة بعَياحع  يتلح  قبا َياأ النمَّ

وا متصورفاً  وي َأحدَها :النفع ن وداً َأي ءَ  (أكرمنوي )َكواَن َنحن وي  امع َموا )يَ  (قَوامَّيا َموا خ نوي)يَ  (عسواني)َنحن
  (حا.اني إعن قدرت ف  ً )ي (عداني

ي   (لزمنيا  أدركني ياتركني ي )بعَم ننى  (يعليكني تراكني  دراكني ي)الثْانعي: اسن  النفع نا َنحن
ووي  ووي َءووا عَزة النَحوواف َمووَع  (إعْننعووي)الثْالعووث :النَحوورنف َنحن يغالبووة النَحوواف َمووَع  (َيَكووأنّ  كعوونّ َيلَ  َيَأنّ  إعنّ )َيهع

   (3)"(َلينت)يقليلته َمَع  (َلَ اْ )
 الترجيح : 

عو  مموا يوراه ابوون أقويله  تلوي الف وا مون الكسور  نّ    يميوا الباحوث لورأ  الءمهوير
دما تودخا نوين اليقايوة نون كان رأيه ال يخلوي مون الصوحة لكنوه علوا لحاقهوا بااللتبواس ف ا  مالك ي 

  ياهلل اعل   سر يتمنع  اللبس فيتحل  ا مران  من الكعلى الف ا تليه 
 الموصولة اسم أم حرف (أل)-4

لل لمواأ مووع الءمهووير  ياحتوويت خ فوواً  ,مون المسووا ا التووي اكرهوا المووراد  فووي كتابوه
الميصيلة  (اأ)ما اكره في باب االس  الميصيا حيث خالف المازني ي ا خف  الءمهير في 

  حرفيتها ييختلفان في نيعها علىا خف  يتفلان المازني ي ي  ,فير  الءمهير أنها اس 
 تفصيل المسألة:

"يهي اس  ميصويا عنود الءمهوير, ياهوب الموازني إلوى أنهوا حورف  :المراد  يليا
  (4)ميصيا, ياهب ا خف  إلى أنها حرف ت ريف"

قاا أبي حيان: " اهب أبي بكر ابن السراج يأبي علي الفارسي يأكثر النحييين إلى 
  (5)ميصيا اسمي يهي اختيار المصنف " (اأ) نّ أ

                                                 

  2/082 نفسه (0)

  0/018.رل ابن عليا (2)

  0/451الماني (3)

  0/434التيضيح (4)

  3/11التاييا يالتكميا (5)
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, لفووظ م.ووترك  يكووين حرفوواً  (اأ)يلوويا :" ر حيووث موواا المووراد  لوورأ  الءمهووي يقوود 
  (0)الميصوويلة, علووى الصووحيح  يمووا سووي  الووك, موون أقسووامها, فهووي حوورف" (اأ)ياسوومًا  فاالسوو  

 :(2)يهي عنده اس   رب ة أيءه يليا
   (قد أفلح المتلي ربه)حي: " أحدها: عيد الضمير عليها في ن

فليال أنها اسو  ميصويا  (ءاأ الكري )الثاني: استحسان خلي الصفة م ها عن الميصيف نحي: 
 قد اعتمدت الصفة عليه كما ت تمد على الميصيف للبح خليها عن الميصيف 

الثالووث: إعموواا اسوو  الفاعووا م هووا بم نووى المضووي, فلوويال أنهووا ميصوويلة ياسوو  الفاعووا م هووا فووي 
 أييا للدل لحاقها في إعماا اس  الفاعا بم نى الحاا ياالستلباا ت

وووووا َيالنَمفن َّووووويا كالضوووووارب  (اأ)"يصوووووا  :(3)يلووووويا السوووووييطي ووووو  النَفاعع َضوووووة َيَالعوووووَك اسن بعصوووووفة َمحن
 "  يالمضريب

 ( 4)الترضى حكيمته"" الرابع: دخيلها على الف ا نحي:
ها دْ  وووا المضوووارع , يَحووويقووود أءووواز ابووون مالوووك يب ووور الكووويفيين دخيلهوووا علوووى الف

الميصوووويلة فلوووود توووودخا علووووى الف ووووا ( اأ):" فأمووووا (5)ا زهوووور خالوووود الءمهووووير بالضووووريرة  يلوووويا 
عنود الءمهوير, حتوى قواا ال.ويخ عبود  عند النواظ  يب ور الكويفيين, ياضوطراراً  المضارع اختياراً 

يهوي الفورزد   كما نلله الميضح عنه في .رل ال.اير, كليله "إنه من أقبح الضريرات"اللاهر: 
 :(1)من بني عارة هءاه بحضرة عبد الملك بن مريان يخاطب رء ً 

كَّيَمتَّوووووووووهَّ  َضوووووووووى حَّ  موووووووووا أنوووووووووت بوووووووووالَحَك ع التَّرن
 

 (2)يال الَبلعيووووووووووووووثع يال اع  الووووووووووووووْرأن ع يالَءووووووووووووووَداع  
"يهواا عنود ءمهوير البصوريين مخصويا بال.و ر يزعو  المصونف  قاا ابون عليوا: 

  (8)با يءيز في االختيار"في غير هاا الكتاب أنه ال يختا به 
 
 

 
                                                 

  0/092الءنى الداني (0)

  0/434التيضيح (2)

  0/332الهمع  (3)

  0/435التيضيح (4)

  0/32.رل التصريح (5)

  0/435التيضيح (1)

   51سب  تخريءه  (2)
  0/058.رل ابن عليا  (8)
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 :حالترجي
اسو  ميصويا يالودليا علوى  (اأ) رأ  الءمهير فوي المسوألة يهوي أنّ ليميا الباحث 

 :(0) الك كما اكره أبي حيان
"ءاأتني الضاربها زيود" فالضومير عا ود  :عيد الضمير إليها, يالدليا على الك  كليلنا -0

   (اأ)على  
, يهوواا ال رال يهووي مووع مووا ب ووده بمنزلووة المصوودإلوو  ييءوود فووي ك مهوو  حوورف ميصوويا  -2

 يتلدر بمصدر, فدا على أنه اس  
في االس  في اختصاصها به كحورف التنفويس  (ا الم رفةأ)دخيلها على المضارع, ي  -3

 (اأ)فوووي اختصاصوووه بالمضوووارع, فكموووا ال يووودخا حووورف التنفووويس علوووى اسووو  ال تووودخا 
ال حورف  (الوا )اسوما بم نوى   (الترضوى)في  (اأ)للت ريف على ف ا, فيءب اعتلاد 

 ت ريف 
 (لول )السم المرفوع بعد -1

لل لمواأ مووع الءمهووير  ياحتوويت خ فوواً  ,مون المسووا ا التووي اكرهوا المووراد  فووي كتابوه
ال.ووليبين  حيووث خووالف الرموواني يابوون ال.ووءر  ي ,مووا اكووره فووي مسووألة االسوو  المرفوويع ب وود لوويال

يمواهب الءمهوير أن الخبور ب ود    أي خواا الءمهير فماهبه : التفصيا بين موا هوي كوين عوا
  فيءب الحاف مطللاً  مطللاً  ال يكين إال كيناً  (ليال)

 تفصيل المسألة:
يهوي مواهب الرمواني يابوون  (غالبواً )يلويا الموراد  :"إلوى هواا التفصويا أ.ووار بليلوه  

لوى أنوه ع بنواأً  ياءب الحاف مطللاً  (ليال)الخبر ب د  ال.ءر  ي ال.ليبين يماهب الءمهير: أنّ 
اا أريد الكين الخاا ء ا مبتودأ قيوا: "لويال قيوا زيود  تيتوك" فء وا مطللاً  ال يكين إال كيناً  , يا 

 مبتدأ, يلالك لحنيا الم رْ  في قيله:
 (2)فليال الامد يمسكه

  (3) "(ليال )يحاصا ماهبه  منع اإلخبار بالخاا ب د

                                                 

  10-3/11التاييا يالتكميا  (0)

, ي.ووووورل 0/251, ي.ووووورل ابووووون عليوووووا111( البيوووووت منسووووويب  بوووووي ال ووووو أ الم ووووور  فوووووي الءنوووووى الوووووداني 2)
  223/ 0سبة ماني اللبيب  يب  ن0/393, يهمع الهيامع0/225, ي.رل التصريح0/211ا .ميني

 ن اإلمسواك كوين مليود  (لويال)ب ود  (يمسوكه)اكر الخبر يهي  حيث أءاز"فليال الامد يمسكه" ال.اهد فيه قيله: 
  دا عليه دليا يهي المبتدأ

  0/482( التيضيح3)
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زيووود قوووا   ,خووورج ):"حووواف الخبووور لكثووورة االسوووت ماا قووواا  ه قووودييووور  ابووون ي وووي  أنووو
 (ليالو)يا خور  ف وا يفاعوا فوإاا أتيوت بو حداهما مبتودأ يخبور,إ :فهاتان ءملتان متباينتان (محمد

ارتبطووت الءملووة الثانيووة بالءملووة ا يلووى فصووارتا كالءملووة  (لوويال زيوود قووا   لخوورج محموود) يقلووت :
تووى رفوور ظهوويره يلوو  الياحودة إال أنووه حوواف خبوور المبتوودأ موون الءملووة ا يلووى لكثوورة االسووت ماا ح

  (0)يءز است ماله"
"فلووي أريوود كووين مليوود موودليا عليووه ءوواز  :يلوويا ,ييلووف ابوون مالووك ميقووف المخووالفين

فيءويز  خبر مفهي  الم نوى, (حميهو)ف , (ار زيد حميه ل  ينجر ليال اص) اإلثبات يالحاف ,نحي :
 اثباته يحافه ,يمن هاا اللبيا قيا الم ر  في صفة سيف:

 مسكه لساالفليال الامد ي
  (2)يهاا الا  اهبت اليه هي ماهب الرماني يال.ءر  ي ال.ليبين يغفا عنه أكثر الناس"

 ميقف الءمهير قاا: ييلف ه على ابن مالكار ياخت اعترر أبي حيان في  يقد
 (ليال)با المختار ما حكاه الءمهير من أن خبر المبتدأ ب د "يهاا الا  اختاره غير مختار,

  (3)"مليداً  ال كيناً  مطللاً  نه ال يكين إال كيناً ا  يءب إضماره ي 
يرحوو  اهلل ال.وويخ  محموود محووي الوودين عبوود الحميوود إا اعتوورر علووى ابوون عليووا فووي 

ال.ووارل قود حموا كوو   النواظ  علووى  حملوه لكو   ابوون مالوك عنوود .ورحه علوى المنووع المطلو  :"إنّ 
حملويا كو   النواظ   ه  ءمي واً الطريلة ا يلى, يالك مخالف لما حمله مون عوداه مون ال.وريل فوإن
إموا أن يليهوا كوين عوا   (لويال )على الحالة الثالثوة, بودليا أنوه اختارهوا فوي غيور هواا الكتواب,    

ما أن يليها كين خاا يهي قليا, ث  تحما قيله  على الحك  ( اً حتم )يهي أغلب ا مر فيها, يا 
يهووي الاالووب فإنووه ال  عاموواً  كينوواً  (ياللوو)النحووي , يكأنووه قوود قوواا: إن كووان خبوور المبتوودأ الياقووع ب وود 

  (4)الطريلة الثالثة, فتدبر" -كما اكرنا  -يءيز اكر الك الخبر, يهاا هي 
 الترجيح:

يالراءح عند الباحث ما يراه ابن مالك في المسألة بالتفصيا بين ما هي كين عا  
 ا هي كين خاا ليريديم  , يءيباً  هنا محايف يخبره  مرفيع باالبتداأ, (ليال) ب د ما أن يهي

ليال قيمك حديث  " يسل : عليه اهلل صلى -قيله الك يمن بالتصريح بالخبر, ال.ياهد
   (5) " عهده   

                                                 

  0/240لمفصا( .رل ا0)
  0/221, البن مالك( .رل التسهيا2)
  3/283( التاييا يالتكميا 3)
   0/251ة الءليا منح (4)

  43سب  تخريءه  (5)
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 خاتمة
 النتائج:

 :  النتا ج أهمهامن  عددإلى لباحث ا تيصاب د الدراسة يالبحث قد 
بوراز النحوي الدراسة .املة للخ ف النحي  حيوث ا.وتملت علوى تواريخ النحوي يأصويا  ت د -0 يا 

يالتمثيووا عليووه بأمثلووة موون كتوواب تيضوويح الملاصوود  ,يتأصوويله ,يأسووبابه ,ماهيووة الخوو ف النحووي 
 يالمسالك ب.رل ألفية ابن مالك  

.وورل  .وورل ا لفيووة للمووراد  الميسووي  بووو)تيضيح الملاصوود يالمسووالك ب.وورل ألفيووة ابوون مالووك( -2
  يالبحث للدراسةلأللفية يميدان ياسع  ياف  
كتواب )تيضويح الملاصود يالمسوالك ب.ورل ألفيوة ابون مالوك( مون ال.وريل التوي ا.وتملت  دي  -3 

 النحي  بين مدرستي البصرة يالكيفة يبين ال لماأ  على الخ ف 
كثيووورًا موووا اعتنوووى الموووراد  بوووالخ ف النحوووي  ميءهوووًا يفووو  رديوووة مسوووتللة ااتيوووة ت كوووس فكوووره  -4

 النحي  يأصالته اللايية  
ا التوي سوكت الموراد  عنهوا قود اكرهوا فوي .ورحه للتسوهيا أي كتابوه الءنوى كثيِر من المسا  -5

  الداني
ل  ي تن المراد  بالخ ف النحي   ءا الخ ف ,حتوى إن م ظو   مسوا ا الخو ف النحوي  -1

 ياكتفى باإل.ارة إلى .هرة الخ ف فيها      ,الا  ال يترتب عليه قاعدة نحيية ل  يلف عليها
  يفيه عم  يتحليا  لآلراأ يالمااهب ترءيحًا يتبع فيه أصيا النحي كان ترءيح المراد-2
ن .ا  -8  ت د نلطة الحس  عند المراد  في الترءيح اعتماده على السماع عن ال رب يا 
يهووووي ميزعووووة موووون حيووووث توووورءيح المووووراد       احتوووويت الدراسووووة علووووى اثنتووووين يخمسووووين مسووووألة  -9

 كما يلى:
الماهب 
 البصر 

الماهب 
 الكيفي

 ابن مالك الءمهير أبي حيان بييهسي

08 9 9 01 2 4 
 حصاأ الساب  لمسا ا الدراسة يمكن استلراأ ما يلي:من اإل 
فكوان بصور  المواهب دين ت صوب أي  ,ياعتنى بوه يصوححهاهت  المراد  بالرأ  البصر   -0

ثور يهوي أك ثمواني ع.ورة مسوألةلمواهب البصور  افيهوا  توابعحيث بلث عدد المسا ا التي   تحيز
 مسا ا الدراسة 
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تسوع  يفو لمواهب الكويفيا فلود توابع ,ل  يتب ههب البصر  الما عد  صياب إن بدا للمراد  -2
كموووا سوووءلت  مموووا يووودلا علوووى أنوووه لووويس كووويفي المووواهب يانموووا مصوووحح لوووب ر آرا هووو   ,مسوووا ا

  الدراسة الك
مواا إلوى فلود , كثيرًا ما َتَبْنى المراد  في الخو ف النحوي  رأ  .ويخه أبوي حيوان بوا خا -3

,كبير بينهما فوي الفكور النحوي  تياف  مما يدلا علىرأيه في ع.ر مسا ا  من مسا ا الدراسة 
 هاا إن دا على .يأ فإنما يدا على أصالة م ينه النحي  الزاخر من .يخه أبي حيان 

 ىإلوووفلووود موواا إلووى رأ  سوويبييه  تووورءيح اآلراأ النحييووة الخ فيوووة كثيوورًا مووا لءوووأ المووراد  فووي -4
   مسا ا الدراسة ما تبلى منفي هماهب

 :توصياتال
موا لهوا مون أثور فوي فوتح لالتيصيات الختامية من الثموار الهاموة للبحوث النواءح  إنْ 

ب وور التسووادالت التووي قوود ت توور  الباحووث ال وواز  علووى أن  عوونءابووة آفووا  ءديوودة للدارسووين, ياإل
يالدارسين التيصيات اآلتية التي أتمنى فأضع بين أيد  الباحثين   يكين التيضيح مءااًل لبحثه

 أن تدخا ب ين االعتبار:
ال ما على دراسة كتاب تيضيح الملاصد يالمسالك للمراد  دراسة لايية لهءية, فهي كتاب -0

 زاخر بلاات يلهءات ال رب 
فووووي مصوووونفاته التيضوووويح  النحووووييينلمووووراد  علووووى ل يالوووورديد سووووتدراكاتهنوووواك كثيوووور موووون اال -2

  ءدير بالدراسة يالبحث يهاا يالتسهيا
كثيوورًا مووا يءوودت المووراد  ي توورر علووى المبوورد يابوون النوواظ  فووي رأيووه النحووي , فدراسووة الووك   -3

   سيكين له أثر في التيءيه النحي  
كثيرًا ما اعترر ابن عليا في .رحه لأللفية على ابون مالوك, يكثيورًا موا دافوع الموراد  يرّد  -4

دراسوة الميازنوة بوين .ورحّي ابون عليوا يالتيضويح لأللفيوة مون االعترار عنه  يعلى الوك فوإن ال
ظهووار الخوو ف بووين .وورال ا لفيووة يتنايلهمووا إحيووث الخوو ف النحووي  سوويكين لهووا بووالث ا ثوور فووي 

 للمسا ا من أيءه عدة 
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 الفهارس الفنية
 

 فهرس اآليات القرآنية. 5
 فهرس األحاديث الشريفة. 4
 فهرس األقوال المأثورة. 4
 .شعاراألفهرس  3
 فهرس المصادر والمراجع. 1
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 فهرس اآليات القرآنية

رقم  السورة اآلية م
 السورة

رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

5   َلايناصراط 41 2 0 الفاتحة 
4    َألَّيَنَك َماَاا يَّننفعلَّيَن قَّاع    النَ فنيَ  َيَيسن

 
 
 
 
 
 البلرة

 
 
 
 
 
 

2 

209 49 
4    َّ يَضةً َمَثً  َما َب  21 47 
3    َرَة َعينًنا   11 64 اثنَنَتا َع.ن
1    َطَّْر َغينَر َباة  َياَل َعاد  َفَ  إعثن َفَمنع اضن

  َعَلينهع 
023 93 

6    إعاْل َأنن َي نفَّيَن َأين َي نفََّي اْلاع  232 41 
9   َّبنكَّ ن بعهع الْلهَّ َفَيانفعر   284 71يََّحاسع
1   َّتَّيَها النفََّلَراَأ َفهََّي َخينِر َيا عنن ت فَّيَها َيتَّدن خن

 َلكَّ ن َييََّكفررَّ 
220 71 

7    َييََّكفررَّ َعننكَّ ن معنن َسيرَ اتعكَّ ن 220 565 
51    يعي   258 536َأَنا أَّحن
55   نعهع ننَدهَّ إعاْل بعإعان َفعَّ عع   255 411َمنن َاا اْلاع  َي.ن
54   َكَّ ن ح َسسن    َسَنِة َتسَّدنهَّ ن إعنن َتمن

آا 
 عمران

 
3 

021 65 
54   َّيَلهَّ إعاْل الْله َل َّ تَأنيع   2 13َيَما َي ن
53   َّيَن َيبنَخلَّيَن بعَما آتَاهَّ َّ الْله َسَبْن اْلاع َياَل َيحن

لعهع هََّي َخينًرا  معنن َفضن
081 416 

51   فنَها  599 41 4 النساأ َيا عنن َتكَّ َحَسَنًة يََّضاعع
56    لعْيةع َيبناَّيَن َ  النَءاهع كن   َأَفحَّ

 الما دة
 
5 

51 57 
59   َْتد   54 61َمنن َيرن
51    أهدالأ الاين أقسميا باهلل ءهد أيمانه

 إنه  لم ك 
53 555 

57    ََسن    َتَماًما َعَلى اْلاع  َأحن
 ا ن ا 

 
1 

054 47 
41   َهدَّيَن يَن َي.ن َأْن قَّان َهلَّْ  .ََّهَداَأكَّ َّ اْلاع

 الْلَه َحْرَ  َهَاا
051 66 
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45   َقتناَّ َأيناَلَدهَّ ن .ََّرَكا عهع ن  032 564 
44    َسلعيَن   34 561َءاَأَك معنن َنَبإع النمَّرن
44  َيا ليتنا نرد 22 594 
43   ََتمععَّ إعَلينك ننهَّ ن َمنن َيسن   25 415َيمع
41   يَن َتدنعَّيَن معنن دَّينع ال َباِد إعْن اْلاع ْلهع عع

ثَالَّكَّ ن   َأمن
 
 

 
 ا عراف

 
 
 
2 
 

094 47,
541 

46   َّيلَّه َ  َيأنتعي تَأنيع يَلهَّ َيين يَن إعاْل تَأنيع َهان َيننظَّرَّ
يَن َنسَّيهَّ معنن َقبناَّ َقدن َءاَأتن رَّسَّاَّ  َيلَّياَّ اْلاع

 َربرَنا بعالنَح ر 

53 13 

49    ََأننفََّسهَّ ن َكانَّيا َيظنلعمَّين 022 515 
41   ََّما َلكَّ ن معنن إعَله  َغينرَّه 85 561 
47  من يضلا اهلل ف  هاد  له 081 415 
41   َف َرسَّياع َ هع ن خع َفرعَل النمََّخْلفَّيَن بعَملنَ دع

 الْله
 
 
 
 
 التيبة
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
9 

80 51 

45   َيانَّكَّ ن قَّان إعنن َكاَن آَبادَّكَّ ن َيَأبنَنادَّكَّ ن َيا عخن
كَّ ن  َياءَّ َياِا اقنَتَرفنتَّمَّيَها  َيَأزن يَرتَّكَّ ن َيَأمن َيَع.ع

َن َكَساَدَها َيَمَساكعنَّ  َ.ين َيتعَءاَرِة َتخن
َنَها َأَحْب إعَلينكَّ ن  َضين  َترن

24 51 

44   ييحلفين باهلل إنه  لمنك 51 555 
44    َءَبتنكَّ ن َكثنَرتَّكَّ ن َنينن  إعان َأعن َ  حَّ   25 547َيَيين
43   ََيَأَااِن معن   َ الْلهع َيَرسَّيلعهع إعَلى الْناسع َيين

َبرع َأْن الْلَه َبرع ِأ معنَ  َكن  النَحجر ا ن
 النمَّ.نرعكعيَن َيَرسَّيلَّهَّ 

3 591 

41     ِد أَّسرَس َعَلى الْتلنَي  معنن َأْياع َيين   018 557َلَمسنءع
46   ََتل َدًة َفاخن فَّيا َيَما َكاَن الْناسَّ إعاْل أَّْمًة َياحع

َي َبينَنهَّ ن  َيَليناَل َكلعَمِة َسَبَلتن معنن َربرَك َللَّضع
َتلعفَّينَ   فعيَما فعيهع َيخن

 
 يينس

 
01 

 
09 

51 
 

49   ََم َّين ْما َيءن يا هََّي َخينِر مع  َفبعَالعَك َفلنَيفنَرحَّ
 

58 534 
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41   َيَما أَّرعيدَّ َأنن أََّخالعَفكَّ ن إعَلى َما َأننَهاكَّ ن
 َعننهَّ 

 
 
 
 
 
 دهي 
 
 
 

 
 
 
 
 
00 

88 51 

47   َدًة ليَ.اَأ َربَُّك َلَءَ َا الْناَس أَّْمًة َياحع ين
َتلعفعينَ   َياَل َيَزالَّيَن مَّخن

088 51 

31   تَّلعَف فعيهع َيَلَلدن آَتينَنا مَّيَسى النكعتَاَب َفاخن
َي َبينَنهَّ ن  َيَليناَل َكلعَمِة َسَبَلتن معنن َربرَك َللَّضع

ننهَّ مَّرعيب   َيا عْنهَّ ن َلفعي َ.ك ٍّ  مع
 

001 51 

35  معنن َلدَّنن َحكعي   َخبعير 0 94 
34   َهدَّاَلأع َبَناتعي هَّْن َأطنَهرَّ َلكَّ ن  28 41 
34   ْنةع َيالْناسع َن الءع َ مأَلْن َءَهْنَ  مع

ينَ   َأءَم ع
009 573 

33    بعرن  إعْنهَّ َمنن َيْت ع   َيَيصن
 
 
 ييسف

 
 
 

02 

91 49 
31  هاا ب.راً  ما 30 65 
36   ياع َتبعيَك َربَُّك َييََّ لرمََّك معنن تَأنيع َيَكَالعَك َيءن

يثع  ََحادع  ا ن
1 13 

39   ََّياَ  معنن َقبنا دن ياَّ رَّ َيَقاَا َيا َأَبتع َهَاا تَأنيع
 َقدن َءَ َلَها َربري َحل ا

011 13 

31   َْزَقانعهع إعاْل َنب أنتَّكََّما اَل َيأنتعيكََّما َطَ اِ  تَّرن
َا َأنن َيأنتعَيكََّما يلعهع َقبن  بعتَأنيع

32 13 

37  ي َهَاا َهبَّيا بعَلمعيصع   93 531اان
11   َّهع رَّسََّله دع لعَف َيعن َسَبْن الْلَه مَّخن  564 42 04 إبراهي  َفَ  َتحن
15   َين َم ع  573 43 05 الحءر َيا عن َءَهْن  لميعده  َأءن
14    يه مَّبعيِن َيَهَاا لعَساِن َعَربع 56 013 01 النحا 
14    ًَفَك إعاْل َقلعي َ   َيا عًاا اَل َيلنَبثَّيَن خع

 اإلسراأ
 
02 

21 51 
13  َأحدهَما َأي كعَ هََّما 23 516 
11   دع دع النَحَرا ع إعَلى النَمسنءع َن النَمسنءع مع

َقنَصى  ا ن
 
 

0 551 
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16   من َلدَّنعي  
 
 
 الكهف

 
 
 

08 

21 46 
19   الءنتينكلتا 33 516 
11  آتَّينعي أَّفنرعةن َعَلينهع قعطنًرا 91 553 
17    ْإعنن َتَرنع َأَنا َأَقا 39 536 
61    َلكعْنا هََّي الْلهَّ َربري 38 536 
65   َمااع َهَاا النكعَتابع 49 531 
64    َر َن فعيَها معنن َأَسايع   30 565يََّحْلين
64   َُّأيُّهَّ ن َأَ.د   41 19 09 مري 
63  َيل  أك بايا 21 591 
61  

إن هاان لساحران  

,49 13 21 طه
36,
61 

,69 
66    َ َي َعَصا   08 64هع
69  فاقر ما أنت قار 22 414 
61   دَّ َلهَّ َمنن فعي َأَل ن َتَر َأْن الْلَه َيسنءَّ

َرنرع   الْسَمَياتع َيَمنن فعي ا ن
 415 08 22 الحج

67   َننهَّ ن م َبع  َيمع ي َعَلى َأرن .ع  415 45 24 النير نن َيمن
91  

 ََقالَّيا اَل َضينر 
,64 51 21 ال. راأ

91 
95   دَّيا" لعْلهع  594 25 22 النما َأاْل َيسنءَّ
94    َفَاانعَك بَّرنَهاَنانع  41 32 28 اللصا 
94   َيَن كَّننتَّ ن َتزنعَّمَّين   12 416َأينَن .ََّرَكا عَي اْلاع
93    َيانعهع ن َهلَّْ  إعَلينَنا َياَل َيأنتَّيَن َيالنَلا علع خن يَن إلعع

 النَبأنَس إعاْل َقلعيً  
 66 33 33 ا حزاب

91    َسلنَناَك إعاْل َكاْفًة لعلْناسع  511 28 34 سبأ َيَما َأرن
96    ََأَهدَّاَلأع إعْياكَّ ن َكانَّيا َي نبَّدَّين 41 515 
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99   َهان معنن َخالع   َغينرَّ الْلهع 561 3 35 فاطر 
91  معي  594 21 31 يس َيا َلينَت َقين
97    يَن َمَناا  47 3 38 ا  َياَلَت حع
11    َين َم ع َيْنهَّ ن َأءن يع   82 573َ َّغن
15    ََّده  67 31 39 الزمر َأَلينَس الْلهَّ بعَكاف  َعبن
14  

َرْبَنا َأرعَنا الْلَايننع َأَضْ َنا  
,41 29 40 فصلت

511 
14   َباَرَكة  إعْنا كَّْنا  نا أنزلناهإ َلة  مَّ فعي َلين

رعينَ   مَّنناع
 555 3 44 الدخان

13     َبَّين  515 04 45 الءاثية ليءز  قيما بعَما َكانَّيا َيكنسع
11  

 يا اَل يََّر  إعاْل َمَساكعنَّهَّ ن َبحَّ   َفَأصن
 
 
 

 ا حلاف 

 
 
 
41 

25 47,
11 

16   ََّيانفعرن َلكَّ ن معنن اَّنَّيبعك 30 565 
19   ْمنن َيدنعَّي معنن دَّينع الْلهع َيَمنن َأَضاُّ مع

يبَّ َلهَّ  َتءع  َمنن اَل َيسن
5 415 

11    َن يَن مع رَّءَّ ْ.ً ا َأبنَصارَّهَّ ن َيخن خَّ
َداثع  َءن   ا ن

 513 2 54 اللمر

17   َمَنةع َحابَّ النَمين  544 8 51 الياق ة َما َأصن
71   من ي.ا 61 4 59 الح.ر 
75  رمنيليا ربي أك 454 05 89 الفءر 
74  يا  591 0 98 البينة ل  يكن اْلاين كفرَّ
74   ر  ر َيالنَ صن سن ننَساَن َلفعي خَّ  555 0,2 013 ال صر إعْن اإلنع
73    َّقَّان هََّي الْلهَّ َأَحِد الْلهَّ الْصَمد 57 0,2 002 اإلخ ا 
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 فهرس األحاديث الشريفة
 

 الصفحة الحديث الشريف م

 71 ا أخاك  فانه قد ضا""أر.دي   1

 17 ياحد منك  الدءاا" "فإما أدَرَكنْ   2

 14 "اكني بيه يال تَ أ نع   ب زاأ الءاهلية فأعضيه بهَ "من ت زّ   3

 14 "لخليف ف  الصا   عند اهلل أطيب من ريح المسك"  4

 17،14 ييسف" نكسني اً "الله  اء لها عليه  سنين  5

 14 إياك " "أن اهلل ملكك  إياه  يلي .اأ لملكه   6

 14 "قط قط ب زتك"  7

 14 "غير الدءاا أخيفني عليك "  8

 ,14،47 البيت" متَّ قَ  َ  ةليْ اهع ءَ بع  د  هن عَ  ييثَّ دع حَ  كع مَ ين  قَ اَل ين لَ  "  9

 14 "يت اقبين فيك "  11

 11 "أسامة أحب الناس إلي ما حا.ا فاطمة"  11

 11 "ها أنت  تاركي لي صاحبي"  12

كَ   13 رُّهَّ َيَلين بعَ.ين  714 ة  ""يلَتزَّ

 714 لتأخايا مصافك " "  14

َرةع " "  15 خع َية  فعي الدُّننَيا َعارعَية  فعي اآلن  714 َيا رَّْب َكاسع

 718 كنه فلن تسلط عليه"ي"إن   16

 711 "َفلهَّ سلبه أءمع"  17
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 فهرس األقوال المأثورة
   

 الصفحة القول المأثور م

 45 (ك هما يتمراً ) 1

 88 )حكمك مسمطا( 2

 131 (نه لمنحار بيا كها)إ 3

 146 (ه)هاا فزد  أن 4

 153 (.تى تديب الحلبة) 5
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 فهرس األشعار
 ص قائله البحر البيت

 قافية الهمزة
 35 - اليافر درها اولووودالأوبي فووووووووإن موووووووونه    بحووويرا ال تكوووووح.وووووووا رهوووط النوووووو

 الباء
 59,15 ءرير اليافر يقوووويلي إن أصوووبت لووولد أصابووونلوووووي  عوووااا يالوووو تابن  ولي الأقو

َبًا َبلانَت يال كع َبا َف إعْنوووووَك معنن نََّمينر     ف  َك ن  13 ءرير اليافر فوووواَّّر الطْووورن
َ  اَل اَّين َ.َفاَعة    َفكَّنن لعي َ.فعين ا َيين

 بعمَّانن  َفتعي  َعنن َسَيادع بنع َقاربع                               
سياد بن  الطييا

 قارب
21 

بَّ الْ َعَسوووووى النَكووو َسوووووينَت فعينهع   َيكَّ رن نَّ َيَراأَ اع  َأمن وووووووين هدبة بن  اليافر وبَّ هَّ فَوووَرِج َقووووووورعين
 الخ.ر 

29 

 نءيت يقد بّا المراد  سيفه
 من ابن أبي .يخ ا باطح طالب                            

م ايية بن  الطييا
 أبي سفيان

80 

لَّلعي  كااك أَّدربنتَّ حتى صار من خَّ
 أنري َيَءدنتَّ مع كَّ الّ.يمةع ا دبَّ                            

منسيب  البسيط
لب ر 
 الفزاريين

89 

َت َءهنَرةً   َفلَّلنتَّ ادنعَّ أَّخَر  يارَفعع الْصين
 َلَ ْا َأبي المعانيارع مننَك َقريبَّ                 

س د بن  الطييا
ك ب 
 الاني 

93 

 015 الفرزد  البسيط ك هما حين َءْد الَءرنَ  بينهما    قد أقل ا يك  أنفيهما رابي
مانع يين ع َحلعيَمة   َن معنن أزن يررن ّربَن كَّْا الْتءارعبع     تَّخَّ الناباة  طيياال إعَلى الَيين ع َقدن ءَّ

 الابياني
009 

 يءْداأ ما يَّرنَءى بها اي قرابة  
 ل طف  يما يخ.ى السُّماة َربيبَّها                             

 028 ال نبر  الطييا

 054 - الخفيف أءتني سخطه ي.يب الارابالن يراني حتى ير  صاحب لي   
َنس     يتتب ها يرَّ فََّظاَظًا بينه  كَّاُّ َقين الناباة  الطييا منه  فرا َّ الحياءبع  َيطع

 الابياني
055 
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يبَّ  رَّ َسلنَمى بعالنفعَرا ع َحبعيَبَها    َيَما َكاَن َنفنًسا بعالنفعَرا ع َتطع المخبا  الطييا أَتهنءَّ
 الس د 

052 

 تثير عءاءًا بالسنابك أصهبا     عووووووصب اللوووطوواأنها يياردة كو
 كمي  إاا عطفاه ماأ تحلبا    ووثا السيد نهد مللامرددت ب

ربي ة بن  الطييا
 ملري 

058 

 051 الفرزد  الطييا إلى ملك ما أمه من محارب    أبيه يال كانت كليب أقاربه
َسبَّ    بأْ  كعتاب  أ  بأْيةع سَّْنة   ْبهَّ  عارًا َعلْي َيَتحن  211 الكميت الطييا َتر  حَّ

اَّرَّ فعي َعيننعيع تعَ دع  إاا ا  ننثََنتن َيَيصن
َراكع اْلاع  كَّننتَّ َطالعَبا                               يني بعإدن  َيمع

س د بن  الطييا
 نا.ب

213 

 التاء
 فَووووووإعْن الَمووووواَأ َموووواأَّ َأبووووعي َيَءووووودر 
ووووتَّ                                تَّ َياَّين َطوووَيين  َيبوووع نرع  اَّين َحَفرن

سنان بن  يافرال
فحا 
 الطا ي

14 

 93 ا حيا الرءز َيا أبنءر بَن َأبنءر َيا أننتا    أنت الا  طوووللت عا  ء تا
 013 - الكاما فزءءتها بمزءة      زج اللليا أبي مزادة
 الحاء

 عوفاه الدهوووور طوويال فامحى ربوع
َصَحاقد كواد مون طويا البعووَلى أن يَ                            من

ردبة بن  الرءز
 ال ءاج

81 

 يقد كنت تخفي حب سمراأ حلبة
 فبح الن منها بالا  أنت با ح                              

 212 عنترة الطييا

 الدال
 وووده قووووووووي  يأزريا بوووووووووووووووووه    مووووون بيوووووووووون أغوووووووووووتا  يأيغووووادسأف
 وووووووووووووووووراأ ياي  لوووووووووكنة     ل ووووووووووووووا  آبوووووووووواأ يأءوووووووووووداداي  موووووو 
 قويووواس سووووويأ غووووووووووووووووير منلاد له  قيووووواس أحوووووودثووووويه هوووو      

 

 49 اليزيد  السريع

 50 - الطييا ماءدع  فللت أعيراني اللدي  ل ّلني     أخطُّ بها قبرًا  بير
مادَّهَّ ن    هَّ َّ اللي َّ كاُّ الَلين ع َيا أَّْ  َخالعدع ي  ْن الاع  َحاَنتن بعَفلنج  دع  ا 

 
 

ا .هب  الطييا
 بن رميلة

18,12 
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ووووونعيَنهَّ  وووووونن َنءوووووود  فوووووإعْن سع   َدَعوووووانعَي مع
َدا لَووووو بنَن بعووووَنا                              ووووووويبا َيَ.وووووْيبنَنَنا مَّرن  .ع

الصمة بن  الطييا
عبد اهلل 
 الل.ير 

20 

رنَأًة َيقنتع الَهياد  دَّ ءَّ ِا َعبَّيِس    مَّ ايع  82 - اليافر َأَ. ُّ كَأْنهَّ َرءَّ
ْيةَّ َعْيَدا َا بَّييتعهع     بما كاَن إْياه ن َعطع يَن َحين  82,049 الفرزد  الطييا َقنافعاَّ َهْداءَّ

حن مووووو ايَ  إّننوووووووا بوو وووووووووءع  ووووو.ِر َفَأسن
ووووووووبااع َياَل الَحوووووووووووديدا                             ووووووووونا بالءع  َفَلسن

عليبة  اليافر
 ا سد 

94 

طرفة بن  الطييا غبراأ ال ينكرينني    يال أها هااك الطراف الممدد يرأيت بن
 ال بد

089 

 091 - الرءز كلتاهما قد قرنت بزا ده في كلت رءليها س مى ياحده   
بيَبين قدع     ني معن َنصر الخَّ حميد  الرءز ليس اإلما َّ بالْ.حيح المَّلحدع  قدن

 ا رقط
098 

 ستبد  لك ا يا  ما كنت ءاه 
 ييأتيك با خبار من ل  تزيد                             

 طرفة بن الطييا
 ال بد

214 

 الراء
 نلوور عنه البير صلر    ما رأينا قط خربا

 ال يووكووين المووووهوووور موووووهوووور    ال يوكووين الوو ووووووير مووهووورا
 23 وووو الرما

ىِأ َم نِن َياَل مَّتْيسررَّ   59,19 الفرزد  الطييا ل مرك ما م ن بتارك حله    َياَل مَّننسع
215 

 ريرة أصف  ال د أثيبي أخا ضا
 عليه يقلت في الصدي  أياصره                           

زيد بن  الطييا
 الطثرية

24 

َنتن   َياتع َقدن َضمع ثع النَيارعثع اَ من  بعالنَباعع
 الْدَهارعيرع  إْياهَّ َّ ا ررَّ فعي دهر                            

 28 الفرزد  البسيط

بءير بن  البسيط من    ت ءيا تهلكة يالخلد في َسَلَرايفا  ك ب بءير منلا لك 
 زهير

82 

 82 - اليافر الدبران أ  عسفيا الكفارا بأ  تراه  ا رضين حليًا   
فَّك إما ء تنا فاحبسنه  يَطرن

 كما َيحسبيا أّن الهي  حيثَّ تنظر                        
عمر بن  الطييا

 أبي ربي ة
98 
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 038 ا خطا الكاما الَكَتا عبع إا َهَيتن    بعَ.بعيبع َغا عَلةع الثُّاَّيرع َغدَّيرَّ َطَلَب اَ َزارعَ  بع 
ووووووَبارع  ووووووَيَن َأين ءَّ معي    بَأْيَا َأين َبَأهن يَ  يَأْن َيين  أََّدمراَّ َأنن َأعع
َيارع  يبًة أي .ع نعَس أي َعرَّ  َأيع التْوووووووالي دََّبووواَر  فإن َأفَّتنهَّ    َفمَّدن

 039 - اليافر

 أنا أبي النء  إاا قا ال ار
 

 042 - الرءز

 يلست ااا ارعًا اضي  بضارع
 يال يا س عند الت سر من يسر                             

 058 - الطييا

 أنفسا تطيب بنيا المنى     يداعي المنين يناد  ءهارا
 

 059 - المتلارب

عمر بن  المتلارب ن كا.ح ل  يضرفما قاا م يينمي, لها, حبها عندنا   
أبي ربي ة 
 المخزيمي

010 

ما د  ياللتا بالحر أءدر هما خطتا إما إسار يمنة      يا 
 

 015 تأبط .ر الطييا

ب.ر بن  اليافر  أبى لبني خزيمة أن فيه     قدي  المءد يالحسب النضار
أبي خزيمة 
 ا سد 

081 

يرا    بعهع يقيت ال أتيح لي من ال د  نايراً  َتطع زياد  الرءز ْ.ّر مَّسن
 ا عء 

082 

مختلف  البسيط ياما أميلح غزالنا .دن لنا     من هدليا كن الضاا يالسمر
 في نسبته

089  

 السين
ال ال يس ءران  الرءز يبلدة ليس بها أنيس    إال الي افير يا 

 ال يد
029 

 العين
 فبت يكأني سايرتني ض يلة
 لرق  في أنيابها الس  ناقعمن ا                      

الناباة  الطييا
 الابياني

48 

 يبووه فوي كوا أمووور يووونتفع إنما هي قياس يتبع     
 

 49 الكسا ي الرما
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  فيا رب أنت اهللَّ في كا ميطن  
 يأنت الا  في رحمة اهلل أطمع                             

مءنين  الطييا
 ليلى

50 

   ناطلاً يليا الخنا يأبار ال ء
 إلى ربنا صيت الحمار اليءدعَّ                              

ا  الخر   الطييا
 الطهي 

21 

خاا أنري الح  مستتبع ابي اديب  الكاما فابرت ب ده  ب ي  ناصب    يا 
 الهالي

88 

عباس بن  المتلارب يمووووا كان حووووووصِن يال حووووووووابِس    يفيقان مرداس في َمءمع
 سمردا

038 

َاا َيخليَّ َلهَّ لحمي َرَتعن  طَّر ما َل ن َيَرني    يا  سييد بن  الرما مَّزعبنًدا َيخن
 ابي كاما

055 

 يا ليتني كنت صبيًا مرض ًا     تحملني الالفاأ حيال أكت ا
 إاا بكيت قبلتني أرب ًا     إاا ظللت الدهر أبكي أءم ا

 093 - الرءز

   تدر  الضيارب بالحصى  ل مرك ما
 صانع يال زاءرات الطير ما اهلل                             

لبيد بن  الطييا
 ربي ة

213 

 الفاء
  يعرُّ َزَمان يا ابن مريان ل  َيَدعن   

َحًتا أي مََّءْلفَّ                                من الماا إال مَّسن
 21 الفرزد  الطييا

 تسلي امتياحًا ند  المسياك رعيَلَتها    
 كما تضمن ماأ المزنة الرصف                            

 81 ءرير البسيط

 القاف
ردبة بن  الرءز يقات  ا عما  خاي  المختر 

 ال ءاج
028 

ال فاعلميا أنا يأنت     بااة ما بلينا في .لا  ب.ر بن  اليافر يا 
أبي خاز  
 ا سد 

029 

 الكاف
 ي ظ الضليا إال أياللكا أَّياللك قيمي ل  يكينيا أ.ابة     يها

 
 

ابن  الطييا
 الكلحبة

091 
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 الالم
 35 - الخفيف إن يءد  بك ال.ديد أراني     عاارًا فيك من عهدت عايالً 
مب.ربن  الطييا أل  ت لمي يا عمرك اهلل أنني     كري  على حين الكرا  قليا

 هايا
31 

كَّيَمتَّهَّ  َضى حَّ  ما أنت بالَحَك ع التَّرن
 يال الَبلعيثع يال اع  الْرأن ع يالَءَداع                               

 51,21 الفرزد  البسيط
204 

ْا مالعي    كمَّننَيةع َءابعر  إا قاَا َلينتعي فَّه يأَّتنلعفَّ ءَّ  50 زيد الخيا اليافر أَّصادع
 11 ا خطا الكاما أبني كليب إن عّمي اللاا    قت  المليك يفككا ا غ ال

 80 ا ع.ى المنسرل يالداه به    إا نء ه فن   ما نء  أنءب أيا َ 
ًما    َيهَّيدع  ٍّ يََّلارعبَّ َأين يَّزعيناَّ  ْط الكعَتابَّ بعَكفر َيين  80 ابي حية اليافر َكَما خَّ

 91 ا خطا الطييا  تلتا حين ملتيلة بها يحب     بمزاءها عنك  اقتليها فللت
َنى  َ ى َ دن يَ.ة    َفَلين أْن ما َأسن  َم ع

, َقلعيِا من الماا                           َكَفانعي, يل  َأطنلَّبن
امرد  الطييا

 الليس
003 

َاال  021 - الطييا إعنن النَمرأَّ َمينتا بعاننلعَضاأع َحَياتعهع    َيَلكعنن بعَأنن يَّبنَاى َعَلينهع َفيَّخن
حسان بن  الكاما ووووديا أزره    بحنين يي  تياكا ا بطاانصووووووووووريا نووووبيهوووووووووو  ي.ووووووووووو

 ثابت
039 

َيِة    َفَلنن يانهبيا َفرنعًا بلتاع حبااع  بنَن ينعسن ياِد أَّصع طليحة بن  الطييا فإنن تكَّ أان
 خييلد

055 

 ضي ت حزمي في اب اد  االم    
 يما ارعييت يرأسي .يبا ا.ت                              

 058 - سيطالب

أبي طالب  اليافر محمد تفد نفسك كا نفس   إاا ما خفت من .ا تَباالَ 
بن عبد 
 المطلب

045 

ني بخير ال أكينن يمدحتي   فرع.ن
 كناحت ييمًا صخرة ب سيا                                 

 012 - الطييا

ل  أ أبي ا اليافر يايب الرعب منه كا عضب     فليال الامد يمسكه لساال
 الم ر 
 

205 
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 الميم
 هما أَخيا فعي الحرنب من اَل َأخا َلهَّ 
 إاا خاَف ييمًا َنبنيًة فَدعاهما                                 

درنا بنت  الطييا
 عبلة

80 

َا َسيردا    إَاا أْنهَّ َعبندَّ النَلَفا يالْلَهازع َّ أيكَّننت   81,91 - الطييا ر  َزيندا َكَما قعين
ابن صري   الطييا الْسَل ن  يارع ع  إلى َت نطَّي ظبيةِ  كأنن      ملْس    بيءه   تَّيافينا يماً يي

 الي.كر 
92 

طرفة بن  الكاما صيب الاما  يديمة تهمي ى ديارك غير مفسدها   لَ سَ فَ 
 ال بد

051 

رعما َ  الَماا مَّصن َلفَّ بينتَّه   َأخا قعَلة َأي مَّ دع َت بعن نَ  الءارَّ يَّدن حسان بن  الطييا أَلسن
 ثابت

011 

نند امنرس من َخلعيلة     يَمهنما َتكَّنن عع
ل                              فى على الّناس تَّ ن نن َخالها َتخن  يا 

زهير بن  الطييا
 أبي سلمة

010 

خنءر بن  الطييا فإن ل  تك المرآة أبدت يسامة    فلد أبدت المرآة ءبهة ضيا 
صخر 
 ا سد 

022 

 212 عنترة الكاما ت ف  تظني غيره    مني بمنزلة المحب المكر يللد نزل
ن ءحد ال مي   212 - اليافر نصلي للا  صلت قري     ين بده يا 

 النون
 34,025 - المنسرل                        انووينء عوووووووووولى أضووو ف المإالّ     ود يليووًا عوووولى أحوووتسإن هوووي م
    صووواحوب قي  ال سوو ل له فنووو ووو  

 عفانا صاحب الركب عثمان بن                           
كثير بن  البسيط

عبد اهلل 
 النه.لي

52 

 أعوووووووووورف موووووونها ا نف يال ووووووووووينانا
 يمنخوووووووووووارين أ.وووووووووووبه ظووووووووووبيانا                               

منسيب  لرءزا
إلى رءا 
من بني 
 ضبة

94 

 92 - الهزج ييءه م.ر  النحر    كأنن ثدياه حلان
  نت م تاد في الهيءا مصابرة
 يصلى بها كا من عاداك نيرانا                          

 012 - البسيط
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ع نع  َكأَّ من َضاَقتن مااهبَّه    ينع نَ  من هََّي فعي سر يا   211  - البسيط َفنع نَ  َمزن
 الهاء
 52 - الطييا فنووووووووو   أخي الهيءوووووووا ينوووووو   .وووووووبابوووووووها

وووووووويد  مووولرف  َنوواَا ال َّووووووو   كووووو ن بءَّ
ووووولَّهَّ قوَوووووود َيَضووووووووووَ هن                                  يكووووووري   بَّخن

ابي ا سيد  الرما
 الددلي

22 

َقها َيَدَقتن  مَّزنةِ  ف  عامر بن  المتلارب إبلاَلها أبَلاَ  أرَر  يال     َيدن
ءيين 
 الطا ي

95 

 الياء
سوريَن َللووووويتَّهَّ ن    وويع  فَوووووإْموووووووا كعوووووووراِ  مَّ

وبعَي مووووعنن اَّي                       عننووَدهَّ ن موا َكفانَيووا َفَحسن
 منظير بن الطييا

سحي  
 الفل سي

14 

الناباة  الطييا حلت سياد الللب ال أنا باغيا    سياها يال في حبها متراخيا
 الء د 

82 

 054 - الطييا يصلت يل  أصر  مسي ين أسرتي    أعتبته  حتى ي قيا يال يا
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 المراجعو  المصادر

 .الكري  اللرآن  -0
 ال.ورءي بكور أبوي بون اللطيوف عبود البصرة,ي  الكيفة نحاة اخت ف في النصرة ا ت ف  -2

 –ال ربيوة النهضوة يمكتبوة الكتوب عوال  - الءنوابي طوار  :تحليو -ه(812)الزبيود 
 .  0982 0ط بيريت

اتحاف فض أ الب.ر فوي اللوراأات ا رب وة ع.ور, أحمود بون محمود بون أحمود بون عبود   -3
-3لبنووان ط –دار الكتووب ال لميووة  -تحليوو : أنووس مهوورة -ه(0002)الانووي الوودمياطيّ 

2111   
اتحوووووواف المهوووووورة بالفيا وووووود المبتكوووووورة موووووون أطووووووراف ال .وووووورة, أبووووووي الفضووووووا بوووووون حءوووووور   -4

مءمووع الملووك فهوود لطباعووة المصووحف ال.ووريف , يمركووز خدمووة  -ه(852)ال سوول ني
   0994-0ط -المدينة المنيرة–السنة يالسيرة النبيية 

تحليو : محمود -ه(900)االتلان في علي  اللرآن, ء ا الودين عبود الورحمن السوييطي  -5
    0924 -الهي ة المصرية ال امة للكتاب -أبي الفضا إبراهي 

  : أبي الفضا زين يحلت -اإلما  أبي حامد الازالي رحمه اهلل ,إحياأ علي  الدين  -1
  بيريت –دار الم رفة  -الدين عبد الرحي  بن الحسين ال راقي

 بون الحسون سو يد أبوي , ب ور عون ب ضه  يأخا يمراتبه  البصريين النحييين أخبار  -2
 ط  االعتصوا  دار – البنوا إبوراهي  محمود .د : ه( تحلي  318 ت(اهلل السيرافي عبد

    0985  -ه1– 0415
تحليوو  : رءووب  –ه(230)ارت.وواف الضوورب موون لسووان ال وورب , أبووي حيووان ا ندلسووي   -8

  0998 0ط  –اللاهره  –مكتبه الخانءي  –عثمان محمد
تحليوو :  -ه(121)م رفووة ا ديووب, .ووهاب الوودين الريمووي الحمووي  ار.وواد ا ريووب إلووى  -9

   0993 0ط -بيريت -دار الارب اإلس مي -إحسان عباس
 قودارة صوالح فخور . د تحليو : ه(522–(ا نبار  البركات أبي اإلما  ال ربية, أسرار  -01

 .  0995 ه 0405 بيريت - الءيا دار -
رسووالة ملدمووة  -ة محموود طوواهر حاموودأسووس التوورءيح فووي كتووب الخوو ف النحووي , فاطموو  -00

 -المملكووة ال ربيووة السوو يدية-ءام ووة أ  اللوور  -لنيووا درءووة فووي اللاووة ال ربيووة يآدابهووا
 هو  0429-0431

دار  –هوووو(220تووواج الووودين عبووود اليهووواب بووون تلوووي الووودين السوووبكي )ا .وووباه يالنظوووا ر ,   -02
  0990 0ط –الكتب ال لمية 
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هوو( 201الملك بن قريب بن علي بن أصمع )ا صم ي أبي س يد عبد  ا صم يات,   -03
مصوور  –دار الم ووارف  -تحليوو : أحموود محموود .وواكر, يعبوود السوو   محموود هووارين -
   0993 2ط

تحليوو :  -هووو( 244ابون السووكيت, أبووي ييسوف ي لوويب بوون إسوحا  ) إصو ل المنطوو ,   -04
   2112 0ط-دار إحياأ التراث ال ربي -محمد مرعب

 0اللوواهرة ط -دار غريووب للطباعووة يالن.وور-ابووي المكووار علووى  ,أصوويا التفكيوور النحووي   -05
2111   

 -عووال  الكتووب -: دراسووة اسوتمييليءية للفكوور اللاوي  عنوود ال ورب, تمووا  حسوانا صويا  -01
   2111 0اللاهرة ط

أبوووي بكووور محمووود بووون السووور  بووون سوووها النحوووي  الم وووريف بوووابن  , ا صووويا فوووي النحوووي  -02
 بيووريت –مدسسووة الرسووالة, لبنووان  -لوويالفت تحليوو : عبوود الحسووين - هووو(301السووراج )

   0992  3ط
ضويأ علو  اللاوة الحوديث, فوي ال ربوي فوي نظور النحواة يرأ  ابون مضواأ  أصيا النحي  -08

   0989 4اللاهرة ط -عال  الكتب -محمد عيد
ابووون ا بوووار, محمووود بووون عبووود اهلل بووون أبوووي بكووور اللضووواعي البلنسوووي  , إعتووواب الكتووواب  -09

 0ط دم.ووو  -مطبيعوووات مءموووع اللاوووة ال ربيوووة -ترتحليووو : صوووالح ا .ووو - هوووو(158)
0910   

اليمامووة للطباعووة  -الوودريي عبوود الحميوود  محيووي الوودين محموود , اعووراب اللوورآن يبيانووه  -21
   0999 2دم. , بيريت ط  -يالن.ر  يدار ابن كثير للطباعة يالن.ر

 يالمسووووووووت ربين ال وووووووورب موووووووون يالنسوووووووواأ الرءوووووووواا  .ووووووووهر تووووووووراء  قوووووووواميس)  ا عوووووووو    -20
  05بيريت  ط – للم يين ال ل  دار – الدين الزركلي خير ,(.رقينيالمست
2112    

 هوووو(214صووو ل الووودين خليوووا بووون أيبوووك الصوووفد  )  ,أعيوووان ال صووور يأعووويان النصووور  -22
دار الفكور  -محمويد سوال  محمود ,محمد ميعود, نبيا أبي ع.مة ,علي أبي زيد تحلي :

   0998 0ط اسيري –لبنان, دار الفكر, دم.   -الم اصر, بيريت 
 الفكوووور دار - ءووووابر يسوووومير مهنووووا علووووي تحليوووو  -ا صووووبهاني الفوووورج أبووووي ا غوووواني,  -23

   لبنان – للطباعة يالن.ر
تحليووو : محمووويد  -(ه900)االقتووورال فوووي علووو  أصووويا النحوووي, ءووو ا الووودين السوووييطي  -24

    2111طنطا  -دار الم رفة الءام ية -سليمان ياقيت
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اهلل, ابون مالوك الطوا ي الءيواني, أبوي عبود اهلل, ءمواا  محمود بون عبود , ألفية ابن مالوك  -25
 دار الت اين  - هو(122الدين )

ضياأ الدين أبي الس ادات هبة اهلل بون علوي بون حموزة, الم وريف  ال.ءر , ابن أمالي  -21
اللوواهرة  الخوانءي, مكتبووة الطنواحي, محموويد  الودكتير تحليوو  هوو( 542بوابن ال.ووءر  )

   0990 0ط
دار  - هوو(411بن عبد اهلل بن مس يد بن رفاعة, أبي الخيور الها.ومي ) زيد  ,ا مثاا  -22

 هو 0423 0ط دم.  -س د الدين
ءمووواا الووودين أبوووي الحسووون علوووي بووون ييسوووف اللفطوووي  ,إنبووواه الووورياة علوووى أنبووواه النحووواة  -28

اللووووواهرة,  -دار الفكووووور ال ربوووووي - محمووووود أبوووووي الفضوووووا إبوووووراهي تحليووووو  : – هوووووو(141)
   0982 0ط بيريت –يمدسسة الكتب الثلافية 

 التميموووويأحموووود بوووون محموووود بوووون يالد علووووى المبوووورد, أبووووي ال بوووواس  االنتصووووار لسوووويبييه  -29
 0مدسسووووووة الرسووووووالة ط -تحليوووووو : زهيوووووور عبوووووود المحسوووووون سوووووولطان -ه(332النحووووووي )
0991   

 ابوونأبووي البركووات  ,اإلنصوواف فووي مسووا ا الخوو ف بووين النحووييين: البصووريين يالكوويفيين  -31
 0ط المكتبووووة ال صوووورية -دة مبووووريك محموووود مبووووريك تحليوووو : ءووووي -ه(522)ا نبووووار 
2112   

عبوود اهلل بوون ييسووف بوون أحموود بوون عبوود اهلل ابوون , أيضووح المسووالك إلووى ألفيووة ابوون مالووك  -30
ييسوف ال.ويخ محمود تحليو :  -هوو(210ييسف, أبي محمد, ءماا الودين, ابون ه.وا  )

  دار الفكر للطباعة يالن.ر يالتيزيع -البلاعي
تحليو :  - ه(111)ي علوي الحسون بون عبود اهلل الليسوي أبو  ,الإيضال .ياهد اإليضو  -32

   0982 0ط لبنان –دار الارب اإلس مي, بيريت  -محمد بن حميد الدعءاني
 3ط اللاهرة -مكتبة الخانءي -رمضان عبد التياب  ,بحيث يملاالت في اللاة  -33

0995   
ن محمود بون عبود اهلل محمود بون علوي بو  , التاسوع اللورن ب د من بمحاسن الطالع البدر  -34

 بيريت  -الم رفة دار - هو( 0251ال.يكاني اليمني )
لءوييني, أبوي عبد الملوك بون عبود اهلل بون ييسوف بون محمود ا  ,البرهان في أصيا الفله  -35

دار الكتووب  -صوو ل بوون محموود بوون عييضووةتحليوو :  - هووو(428)الم ووالي, ركوون الوودين
   0992 0ط –بيريت  -ال لمية

 ه(411أبووووي حيووووان التيحيوووود , علووووي بوووون محموووود بوووون ال بوووواس ) , رالبصووووا ر يالوووواخا   -31
   0988 0ط بيريت –دار صادر  -يداد اللاضيتحلي : 
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 تحليوو : -ه(900)ءوو ا الوودين السووييطي يالنحوواة, اللاووييين طبلووات فووي اليعوواة بايووة  -32
  بيريت - ال صرية المكتبة-الفضا إبراهي  أبي محمد

ب محمد صدي  خان بن حسن بن علي ابن لطف أبي الطي  , اللاة أصيا إلى البلاة  -38
- السوووامرا ي حمووودان سوووهاد:  تحليووو  -هوووو( 0312اهلل الحسووويني البخوووار  اللعْنووويءي )

   تكريت ءام ة
عمووووري بوووون بحوووور بوووون محبوووويب الكنوووواني بوووواليالأ, الليثووووي, أبووووي عثمووووان, يالتبيين, البيووووان  -39

 هو 0423ريت بي –يمكتبة اله ا دار عطي , فيز  تحلي : - هو(255الءاحظ )
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزا  الحسيني, أبي  , تاج ال ريس من ءياهر اللاميس  -41

  دار الهداية - هو(0215الفير, الملّلب بمرتضى, الْزبيد  )المتيفى: 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بون مهود  الخطيوب الباوداد    ,تاريخ باداد  -40

 0ط بيووووريت –دار الاوووورب اإلسوووو مي  -م ووووريفب.ووووار عووووياد تحليوووو :  - هووووو(413)
2112   

أبووووي اللاسوووو  علووووي بوووون الحسوووون بوووون هبووووة اهلل الم ووووريف بووووابن عسوووواكر  ,توووواريخ دم.وووو   -42
 دار الفكور للطباعوة يالن.ور يالتيزيوع-عمري بون غراموة ال موري  تحلي :  - هو(520)

0995    
دراسووة لنيووا  -الهيتووي الحيوواني اهلل عبوود قَّهيروور ا نصووار , ليووث التأييووا عنوود ابوون ه.ووا   -43

   2114باداد  ءام ة -درءة الدكتيراه
أبوووي البلووواأ عبووود اهلل بووون الحسوووين بووون عبووود اهلل ال كبووور   , التبيوووان فوووي إعوووراب اللووورآن   -44

  الحلبي البابي عيسى الن.ر دار -علي محمد البءاي تحلي :  - هو(101)
 هوو(158للضاعي البلنسوي )ابن ا بار, محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر ا  ,تحفة اللاد   -45

    0981  0ط دار الارب اإلس مي -إحسان عباستحلي :  -
تحليوو : عبووواس  -ه(210, ابوون ه.ووا  ا نصووار )تخلوويا ال.ووياهد يتلخوويا الفيا وود  -41

   0981 0دار الكتب ال ربي ط -مصطفى الصالحي
: تحليووو  -ه(230)ا ندلسوووي حيوووان يأبووو التسوووهيا, كتووواب .ووورل فوووي يالتكميوووا التووواييا  -42

 هو 0408  دم.  - اللل  دار -هنداي  حسن
دار الكتوب  - هوو(801علي بن محمد بن علي الزين ال.ريف الءرءواني ) , الت ريفات  -48

   0983 0ط بيريت–ال لمية 
  اللاهرة -مكتبة يهبة -محمد السيد حسين الاهبي ,التفسير يالمفسرين  -49
 -محمد عير مرعب تحلي : -أبي منصير بن ا زهر  الهري , تهايب اللاة  -51

   2110 0ط بيريت –دار إحياأ التراث ال ربي 
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 -ه(249), ابوون أ  قاسوو  المووراد تيضوويح الملاصوود يالمسووالك ب.وورل ألفيووة ابوون مالووك  -50
   2118 0ط دار الفكر ال ربي -عبد الرحمن علي سليمانتحلي : 

علوي ابون المللون سوراج الودين أبوي حفوا عمور بون   ,التيضيح ل.رل الءامع الصوحيح  -52
دار الفو ل للبحوث ال لموي يتحليو  تحليو :  - هوو(814بن أحمود ال.واف ي المصور  )ا

   2118 0ط سيريا –دار النيادر, دم.   -التراث
المنووووووواي   عبووووووود الووووووورديف بووووووون تووووووواج ال وووووووارفين ,التيقيوووووووف علوووووووى مهموووووووات الت ووووووواريف  -53

   0991 0ط اللاهرة -عال  الكتب -ه(0130)اللاهر 
المكتبوة ال صورية, صويدا  -طفى بن محمد سلي  الا يينوىمص, ءامع الدريس ال ربية  -54

   0993 28ط  بيريت –
أبي عبود اهلل محمود بون أحمود بون أبوي بكور بون فورل ا نصوار   , اللرآن  حكا  الءامع  -55

 دار – النءوووار  سوومير ه.وووا :  تحليوو  –هوووو( 120الخزرءووي .وومس الووودين اللرطبووي )
   2113 الريار – الكتب عال 

أبووي الفووداأ إسووماعيا بوون عموور بوون كثيوور   ,يد يالسُّووَنن الهوواد   قووي  َسووَننءووامع المسووان  -51
 -عبوود الملووك بوون عبوود اهلل الوودهي تحليوو :  - هووو(224اللر.ووي البصوور  ثوو  الدم.وولي )

   0998 2ط لبنان –دار خضر للطباعة يالن.ر يالتيزيع بيريت 
تمووي  الفراهيوود  أبووي عبوود الوورحمن الخليووا بوون أحموود بوون عمووري بوون   النحووي, فووي الءمووا  -52

   0995 5ط -قباية الدين تحلي : فخر , هو(021البصر  )
تحليوو :  –هوو( 021أبوي زيود محموود بون أبوي الخطوواب اللر.وي ) , ءمهورة أ.و ار ال وورب  -58

  نهضة مصر للطباعة يالن.ر يالتيزيع - لي علي محمد البء
 بيريت, الفكر, دار , هو(395أبيه ا الحسن بن عبد اهلل ال سكر  ) ا مثاا, ءمهرة  -59

 هو 0418
رموز  تحليو :  - هوو(320أبي بكر محمد بون الحسون بون دريود ا زد  ) , ءمهرة اللاة  -11

   0982 0ط بيريت –دار ال ل  للم يين  -منير ب لبكي
:  تحليوو  – ه(249)المووراد  قاسوو  بوون الحسوون , الم وواني حووريف فووي الووداني الءنووي  -10

 0 ط – بيووووريت – ال لميووووة الكتووووب ردا – فاضووووا نوووودي  , يمحموووود قبوووواية الوووودين فخوووور
0992   

أحمود بون إبوراهي  بون مصوطفى الها.ومي  , ءياهر الب غة في الم اني يالبيان يالبوديع  -12
  المكتبة ال صرية, بيريت -ييسف الصميليتحلي :  - هو(0312)

أبووي ال رفووان محموود بوون علووي  , حا.ووية الصووبان علووى .وورل ا .وومينى  لفيووة ابوون مالووك  -13
   0992 0ط بيريت –دار الكتب ال لمية  - هو(0211ف ي )الصبان ال.ا
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 - هووو(321الحسووين بوون أحموود بوون خالييووه, أبووي عبوود اهلل ) السووبع, اللووراأات فووي الحءووة  -14
 هو 0410 0ال.ري  ط دار -مكر  سال  ال اا عبد تحلي 

الحسوون بوون أحموود بوون عبوود الافووار الفارسووّي ا صووا, أبووي علووي   السووب ة, لللووراأ الحءووة  -15
 دار -قهيءي, يب.ير ءييءاني الدين بدر تحلي  - هو(322)

   0993  2ط دم.  -للتراث المأمين
عبد الرحمن بن إسحا  الباداد  النهايند  الزءاءي, أبي , يالصفات الم اني حريف  -11

 0بيريت ط -الرسالة مدسسة -الحمد تيفي  على تحلي : - هو(332اللاس  )
0984   

 تحليو : -ه(900)السوييطي الودين ءو ا ياللواهرة, مصور تواريخ في المحاضرة حسن  -12
   0912 0ال ربية ط الكتب إحياأ دار -إبراهي  أبي الفضا محمد

محمد بن موسى  بىن سىسى  بىن سلىم ايىدمىو ، ببىو ايباى ا، يمى   ايىدىن  , حياة الحييان الكبور   -18

 هو  0424 2ط دار الكتب ال لمية, بيريت -  هـ(808ايش فعم )
 - هووو(0193عبوود اللووادر بوون عموور الباووداد  ) ال وورب, لسووان لبوواب لووبي  ا دب خزانووة  -19

   0992 4اللاهرة ط -الخانءي مكتبة -هارين الس   عبد تحلي :
الهي ة المصرية ال امة  - هو(392أبي الفتح عثمان بن ءني الميصلي ) , الخصا ا  -21

  4ط للكتاب
 -موود عبوود اهلل صووالحعلووى ألفيووة ابوون مالووك, مح الخوو ف النحووي  فووي .وورل ابوون عليووا  -20

   2110ءام ة الخرطي   -بحث ملد  لنيا درءة الدكتيراه
أبووي الفضووا أحموود بوون علووي بوون محموود بوون   , الثمانيووة الما ووة أعيووان فووي الكامنووة الوودرر  -22

 دا ووورة - ضوووان الم يووود محمووود عبووود :تحليووو  -هوووو( 852أحمووود بووون حءووور ال سووول ني )
  0922 – الهند - ال ثمانية الم ارف

دار المسووول  للن.ووور  -إلوووى ألفيوووة ابووون مالوووك, عبووود اهلل بووون صوووالح الفووويزان سوووالكدليوووا ال  -23
 يالتيزيع  

الووديباج الموواهب فووي م رفووة أعيووان علموواأ الموواهب,  إبووراهي  بوون علووي بوون محموود, ابوون   -24
تحليووو : الووودكتير محموووود ا حمووود  أبووووي  -هووووو( 299فرحوووين, برهوووان الوووودين الي مووور  )

 للاهرة ا -دار التراث للطبع يالن.ر -النير
 2بيوريت ط -دار الكتب ال لمية -تحلي : مهد  محمد ناصر الدين -دييان ا خطا  -25

0994   
-دار النهضووة ال ربيووة–الكبيوور , .وورل يت ليوو : محموود محموود حسووين  ديوويان ا ع.ووى  -21

   0922بيريت 
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 3بيريت ط – الم رفة دار -المصطاي  الرحمن تحلي : عبد -الليس امرعس دييان  -22
2114    

بيوريت  -دار الكتواب ال ربوي -تحلي : مءيد طراد -ا سد  بن أبي خاز  يان ب.ردي  -28
   0994 0ط

 0دار الاوورب اإلسوو مي ط -تحليوو : علووي اي الفلووار .وواكر -يأخبوواره ديويان تووأبط .وور  -29
0984    

  3اللاهرة  ط -دار الم ارف -تحلي : ن مان محمد أمين طه -دييان ءرير  -81
 0بيوووريت ط -ال ربوووي الكتووواب دار -ي لووويب بوووديع إميوووا تحليووو : بثينوووة, ءميوووا ديووويان  -80

0992   
   0994 2بيريت ط-دار الكتب ال لمية -تحلي : عبد مهنا -دييان حسان بن ثابت  -82
دار ابوون قتيبوووة للطباعوووة -تحليووو : يلوووي  بوون الووويرد البريسوووي -ديوويان ردبوووة بووون ال ءوواج  -83

 الكييت  -يالن.ر يالتيزيع
بيوريت -دار الكتوب ال لميوة - : علوي حسون فواعيرتحليو -ديويان زهيور بون أبوي سولمة  -84

   0988 0ط
 3ال لميووة ط الكتووب دار -الوودين ناصوور محموود تحليوو : مهوود  -ال بوود بوون طرفووة ديوويان  -85

2112   
 0مدسسوووة الرسوووالة ط -تحليووو : يحيوووى الءبوووير  -السووولمي ديووويان ال بووواس بووون مووورداس  -81

0990   
  0بيريت ط -ال ربي الكتاب دار -محمد تحلي : فايز -ربي ة أبي بن عمر دييان  -82

 0992   
   0982 0بيريت ط -دار الكتب ال لمية -تحلي : علي فاعير -دييان الفرزد   -88
   2114 0الم رفة ط دار -طّماس تحلي : حمدي -ال امر  ربي ة بن لبيد دييان  -89
   0929الفءالة -مكتبة مصر-تحلي : عبد الستار أحمد فراج -دييان مءنين ليلى  -91
المءلود الثواني -مءلوة المويرد ال راقيوة -تحليو : حوات  الضوامن -المخبا الس د  دييان  -90

  0923ال دد االيا –
أبي ه ا الحسن بن عبد اهلل بن سها بن س يد بن يحيى بن مهران  ,دييان الم اني  -92

  بيريت –دار الءيا -هو(395ال سكر  )
   0992 ءام ة مدتة -تحلي : علي الهريط -دييان الناباة الابياني  -93
 2الكييووت ط -دار الللوو  -تحليوو : يحيووى الءبووير  -ال ووار  ديوويان هدبووة بوون الخ.وور   -94

0981   
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   0923مطب ة أس د باداد-تحلي  :حات  صالح الضامن–دييان يزيد بن الطثرية   -95
محمووود بووون أحمووود بووون علوووي, تلوووي الووودين, أبوووي  , ايوووا التلييووود فوووي رياة السووونن يا سوووانيد  -91

دار الكتوب  -كماا ييسف الحويت تحلي : - هو(832لفاسي )الطيب المكي الحسني ا
   0991 0ط بيريت -ال لمية

 - الخوراط محمود أحمود:  تحلي  - الماللي , الم اني حريف .رل في المباني رصف  -92
   دم.  - ال ربية اللاة مءمع مطبيعات

 محمووود بووون اللاسووو  بووون محمووود بووون ب.وووار, أبوووي بكووور, الزاهووور فوووي م ووواني كلموووات النووواس  -98
            –مدسسووووووووووة الرسووووووووووالة  -حووووووووووات  صووووووووووالح الضووووووووووامنتحليوووووووووو : -هووووووووووو(328 نبووووووووووار  )ا

 0992 0ط بيريت
الحسون بوون مسوو يد بون محموود, أبووي علوي, نووير الوودين   ,زهور ا كوو  فوي ا مثوواا يالحكوو   -99

 ,ال.ووركة الءديوودة  -محموود ا خضوور يمحموود حءووي, تحليوو :  -هووو( 0012الييسووي )
   0980 0ط الدار البيضاأ -دار الثلافة

أحمد بن ميسى بن ال باس التميمي, أبي بكر بن مءاهد  , كتاب السب ة في اللراأات  -011
 هو 0411 2ط مصر –دار الم ارف  -.يقي ضيفتحلي :  - هو(324الباداد  )

بوووون اللاصووووح ال ووووار  الباوووووداد  ال ,سووووراج اللووووارس المبتوووود  يتوووواكار الملوووورس المنتهووووي  -010
   0954 3ط مصر –مطب ة مصطفى البابي الحلبي - هو(810)

دار الكتوب  - هوو(392أبوي الفوتح عثموان بون ءنوي الميصولي ) , سر صناعة اإلعوراب  -012
   2111 0ط لبنان-ال لمية بيريت

أبووي محموود عبوود اهلل بوون محموود بوون سوو يد بوون سوونان الخفوواءي الحلبووي  , سوور الفصوواحة  -013
   0982 0ط -دار الكتب ال لمية- هو(411)

 تحليو : - هوو(482بن محمود البكور  ا ندلسوي )ا, اليسمط الآللي في .رل أمالي الل  -014
  بيريت -دار الكتب ال لمية -عبد ال زيز الميمني

 ,قوره بللوي ي  ,محْمد كاماي  ,عادا مر.د ي  ,. يب ا رنديطتحلي :  -سنن ابن ماءه  -015
   2119 0ط دار الرسالة ال المية -َعبد الّلطيف حرز اهللي 

 –صيدا  -المكتبة ال صرية -ي الدين عبد الحميدمحمد محيتحلي :  -دسنن أبي داي   -011
  بيريت

عبود اللطيوف ي حسون عبود المون   .ولبي, ي .و يب االرنوديط, تحليو :  -سنن الودارقطني  -012
   2114 0ط لبنان –بيريت  -مدسسة الرسالة -أحمد برهي ي حرز اهلل, 

ءام وووووة الدراسوووووات -عبووووود الم طوووووي أموووووين قل ءووووويتحليووووو : -السووووونن الصووووواير للبيهلوووووي  -018
   0989 0ط باكستان –كرات.ي  -س ميةاإل
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بيوريت  -دار الكتوب ال لميوة-محمد عبد اللادر عطواتحلي :  -البيهلي, السنن الكبر   -019
   2113 3ن طلبنا –

.وومس الوودين أبووي عبوود اهلل محموود بوون أحموود بوون عثمووان بوون َقاينموواز  سووير أعوو   النووب أ  -001
   2111 اللاهرة -دار الحديث - هو(248الاهبي )

مطبيعووووات ءام ووووة  –اهد يأصوووويا النحووووي فووووي كتوووواب سوووويبييه, خديءووووة الحووووديثي ال.وووو  -000
   0924 -32الكييت  رق  

 الكتوب دار – هوو( 911) ا .ميني الحسن أبي , مالك ابن ألفية على ا .ميني .رل  -002
   0998  0بيريت ط – ال لمية

 يوويمح تحليوو : محموود - هووو(219) مالووك, ابوون عليووا ابوون ألفيووة علووى عليووا ابوون .وورل  -003
 ءوووويدة يسوووو يد , للطباعووووة مصوووور يدار اللوووواهرة, - التووووراث دار -الحميوووود عبوووود الوووودين
   0981 04ي.ركاه ط السحار

ييسف بن أبي س يد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبوان أبوي محمود  , .رل أبيات سيبييه  -004
دار الفكوور للطباعووة يالن.ووور -محموود علوووي الووريح ها.وو تحليوو :  - هووو(385السوويرافي )
   0924مصر  -اللاهرة  -يالتيزيع

محموود بوون عبوود اهلل, ابوون مالووك الطووا ي الءيوواني, أبووي عبوود اهلل, ءموواا  ا, .وورل التسووهي  -005
  تحلي : عبد الرحمن السيد, يمحمد بدي  المختين   - هو(122الدين )

مكتبة  -تحلي : محمد عبد النبي عبيد -ه(242), ابن أ  قاس  المراد .رل التسهيا  -001
   2111 0المنصيرة ط-اإليمان

أبووي علووى أحموود بوون محموود بوون الحسوون المرزيقووي ا صووفهاني   ,.وورل ديوويان الحماسووة  -002
   2113 0ط لبنان –بيريت  -دار الكتب ال لمية-: غريد ال.يختحلي  - هو( 420)

 -دار الكتوواب ال ربووي-تحليوو  : مءيوود طووراد  -.وورل ديوويان عنتوورة, للخطيووب التبريووز   -008
   0992 0بيريت ط

براهي  , ي مصطفى السلاتحلي :  - هو(101)ال كبر  أبي البلاأ  , متنبي.رل دييان ال  -009 ا 
  بيريت –دار الم رفة  -عبد الحفيظ .لبي, ي ا بيار 

خالود بون عبود اهلل بون أبوي بكور بون محمود الءرءوايّ    , التيضويح علي التصريح .رل  -021
 – ال لميوووة الكتوووب دار – السووويد عيوووين باسوووا محمووود:  تحليووو  –هوووو( 915ا زهووور  )

   2111 0ط – بيريت
تحليو :  -ه(210).رل .واير الواهب فوي م رفوة كو   ال ورب, ابون ه.وا  ا نصوار   -020

   0915 01مصر ط -مطب ة الس ادة -محمد محيي الدين عبد الحميد
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اللووواهرة  -درييووو  تحليووو : مصوووطفى -هوووو( 582) بووور  اإليضوووال, ابووون .وووياهد .ووورل  -022
0985   

تحليووو  :أحمووود  -ه(900)بووود الووورحمن السوووييطيءووو ا الووودين ع ,.ووورل .وووياهد المانوووي  -023
 بيريت   -من.يرات دار مكتبة الحياة -ظافر كيءان

 إدارة الطباعوة المنيريوة - هوو(512) أبي زكريا ال.ويبانّي التبريوز  ,.رل اللصا عد ال .ر  -024
 هو  0352

محمود محيوى الودين عبود تحليو :  -ه(210), ابن ه.ا .رل قطر الند  يبا الصد   -025
  هو  0383 00ط اهرةالل الحميد

,  محمد بن عبد اهلل, ابون مالوك الطوا ي الءيواني, أبوي عبود اهلل, , .رل الكافية ال.افية  -021
ءام وووة أ  اللووور  مركوووز -عبووود المووون   أحمووود هريووود تحلي : -هوووو( 122ءمووواا الووودين )

حياأ التراث اإلس مي     0طالبحث ال لمي يا 
َزنوي, أبوي عبود اهلل )حسوين بون أحمود بون حسوين ا ,.رل الم للات السبع  -022  - هوو(481لْزين

   2112 0ط دار احياأ التراث ال ربي
 – ي لوويب بووديع إيميووا:  تحليوو  – هووو(143بوون ي ووي  )ال ,للزمخ.وور  المفصووا .وورل  -028

   2110– بيريت -ال لمية الكتب دار
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن ال مواد الَ كور  , .ارات الاهب في أخبار من اهب  -029

 بيووريت ,دم.وو   -دار ابوون كثيوور -محموويد ا رنوواديطتحليوو :  - هووو(0189الحنبلووي)
   0981 0ط

تحليو : - بي زيد عبد الرحمن المكويد  ,ه(812).رل المكيد  على ألفية بن مالك  -031
  0993ءام ة الكييت,-فاطمة الراءحي

دار - هوووو(221أبوووي محمووود عبووود اهلل بووون مسووول  بووون قتيبوووة الووودينير  ) , ال.ووو ر يال.ووو راأ  -030
 هو  0423 اللاهرة -ديثالح

محموود بوون أبووي بكوور بوون  , .ووفاأ ال ليووا فووي مسووا ا اللضوواأ ياللوودر يالحكمووة يالت ليووا  -032
 لبنوان -بيوريت -دار الم رفوة- هوو(250أييب بن س د .مس الدين ابن قي  الءيزيوة )

    0928ط 
ن.وووويان بوووون سوووو يد الحميوووور  اليمنووووي  , .وووومس ال لووووي  يدياأ كوووو   ال وووورب موووون الكلووووي   -033

, مطهوووور بوووون علووووي اإلريوووواني ي  ,حسووووين بوووون عبوووود اهلل ال موووور  تحليوووو :  - و(هوووو523)
 0دم.ووووو  ط -دار الفكووووربيووووريت,  -دار الفكوووور الم اصوووور-ييسووووف محموووود عبوووود اهللي 

0999   
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محمووود بووون عبووود اهلل, ابووون  , َ.وووَياهعد الْتيضووويح َيالْتصوووحيح لم.وووك ت الءوووامع الْصوووحيح  -034
وونتحليوو :  -هووو( 122الوودين )مالووك الطووا ي الءيوواني, أبووي عبوود اهلل, ءموواا   -َطووه مَّحسع

 هو  0415 0ط مكتبة ابن تيمية
أحمود بون فوارس   ,الصاحبي في فلوه اللاوة ال ربيوة يمسوا لها يسونن ال ورب فوي ك مهوا  -035

محموود علووي تحليوو :  - هووو(395بوون زكريوواأ اللزيينووي الووراز , أبووي الحسووين )المتوويفى: 
   0992 0ط بيضين

أحموود بوون علووي بوون أحموود الفووزار  الللل.ووند  ثوو   أصووبح ا ع.ووى فووي صووناعة اإلن.ووا  -031
   دار الكتب ال لمية, بيريت - هو(820اللاهر  )

أبي نصر إسماعيا بن حماد الءيهر  الفارابي   -الصحال تاج اللاة يصحال ال ربية  -032
 4ط بيوووريت –دار ال لووو  للم يوووين  -تحليووو : أحمووود عبووود الافوووير عطوووار - هوووو(393)

0982    
يمحموود  ,علووي محموود البءوواي تحليوو :  - هووو(395بووي هوو ا ال سووكر  )أ , الصووناعتين  -038

   هو 0409 بيريت –المكتبة ال نصرية -أبي الفضا إبراهي 
 محمد زهير بن ناصر الناصرنحلي :  -أبي عبداهلل البخار , صحيح البخار   -039

  هو0422 0ط دار طي  النءاة
وَرمي اإل,ضرا ر ال.ر نر  -041 .وبيلي, أبوي الحسون الم وريف علي بن مدمن بون محمود, الَحضن

دار ا ندلس للطباعة يالن.ر  -السيد إبراهي  محمدتحلي :  - هو(119بابن عصفير )
   0981 0ط يالتيزيع

إبووراهي  بوون , الضووريرة ال.وو رية يمفهيمهووا لوود  النحووييين دراسووة علووى ألفيووة بوون مالووك  -040
    2110 -الءام ة اإلس مية بالمدينة المنيرة-صالح الحنديد

 - هوو(220تواج الودين عبود اليهواب بون تلوي الودين السوبكي ), بلات ال.واف ية الكبور ط  -042
هءوور للطباعووة يالن.وور -عبوود الفتووال محموود الحلووي, ي محموويد محموود الطنوواحي تحليوو : 
  هو0403 2ط يالتيزيع

 محمويد تحلي :–هو( 232بن عبيد اهلل الءمحي , )بن سّ   ا  ال. راأ, فحيا طبلات  -043
  ءدة -المدني دار - .اكر محمد

  بيريت –دار الكتب ال لمية -.مس الدين الداييد , طبلات المفسرين للداييد   -044
محموووود بوووون الحسوووون بوووون عبيوووود اهلل بوووون موووواحج الزبيوووود   ياللاووووييين, النحووووييين طبلووووات  -045

 دار إبووووراهي , الفضووووا أبووووي محموووود تحليوووو  , هووووو(329ا ندلسووووي اإل.ووووبيلي, أبووووي بكوووور )
   2مصر ط -الم ارف

 



 

246 

 

أبووي بكوور محموود بوون ميسووى بوون عثمووان  النسووب, فووي لمبتوود  يفضووالة المنتهوويعءالووة ا  -041
المكتبووووة ال امووووة ل.وووو ين  -نووووينكم اهلل عبوووود: تحليوووو  - هووووو(584الحووووازمي الهمووووداني )

   0923 2اللاهرة ط -المطابع ا ميرية
 0ط بيووريت –دار الكتووب ال لميووة  - هووو(328ابوون عبوود ربووه ا ندلسووي ) ,ال لوود الفريوود  -042

 هو  0414
صووووبيح  تحليوووو : - هووووو(392أبووووي الفووووتح عثمووووان بوووون ءنووووي الميصوووولي ) ,علووووا التثنيووووة  -048

  مصر –مكتبة الثلافة الدينية -التميمي
 -هوووو(380محمووود بووون عبووود اهلل بووون ال بووواس, أبوووي الحسووون, ابووون الووويرا  ), علوووا النحوووي  -049

 0ط -السووو يدية  الريوووار –مكتبوووة الر.ووود  -محمووويد ءاسووو  محمووود الووودريي تحليووو : 
0999   

لحسوووووون بووووووون ر.ووووووي  الليريانوووووووي علووووووى ا أبوووووووي  ,ة فووووووي محاسووووووون ال.وووووو ر يآدابووووووهال موووووود  -051
 5ط دار الءيوووووووا -محمووووووود محيووووووي الووووووودين عبوووووود الحميووووووودتحليوووووو :  - ه(413)ا زد 
0980   

أبووي ء فوور الْنْحوواس أحموود بوون محموود بوون إسووماعيا بوون يووينس المووراد   , عموودة الكتوواب  -050
الءفوووان  -ابووون حوووز  دار  -بسوووا  عبووود اليهووواب الءوووابيتحليووو :  - هوووو(338النحوووي  )

   2114 0ط -يالءابي للطباعة يالن.ر
           –دار الكتووووووووووب ال لميووووووووووة  - هووووووووووو(221بوووووووووون قتيبووووووووووة الوووووووووودينير  )ا ,رعيووووووووووين ا خبووووووووووا  -052

 هو  0408 بيريت
.وومس الودين أبوي الخيوور ,محمود بوون محمود بون ييسوف  اللوراأ, طبلووات فوي النهايوة غايوة  -053

   0932 0ط -الخانءي طب ةم -برءستراسر تحلي : - هو(833ابن الءزر , )
 دار-هوووو( 221أبوووي محمووود عبووود اهلل بووون مسووول  بووون قتيبوووة الووودينير  ) الحوووديث,  غريوووب  -054

   0988 0بيريت ط -ال لمية الكتب
أبوي اللاسو  محمويد بون عموري بون أحمود, الزمخ.ور  , الفا   في غريب الحديث يا ثر  -055

دار  -الفضووا إبووراهي  محموود أبووي, ي علووي محموود البءوواي  تحليوو :  - هووو(538ءوواراهلل )
  2ن طلبنا –الم رفة 

 –بيووريت  -دار الم رفوة -إبوراهي  رمضووانتحليوو :  - هوو(438) , ابون النوودي الفهرسوت  -051
   0992 2ط لبنان

 دار - عبواس إحسوان:  تحليو  -هوو( 214)  الكتبوي .واكر بن محمد , اليفيات فيات  -052
  0 ط - بيريت - صادر
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مكتوب تحليوو  التوراث فوي مدسسووة تحليو :  -هووو(802) الفيريزآبواد , للواميس المحويطا  -058
   2115 8ط لبنان –بيريت  -مدسسة الرسالة للطباعة يالن.ر يالتيزيع -الرسالة

 –مكتبووة الكليووات ا زهريووة  -سووال  محيسوون, محموود اللووراأات يأثرهووا فووي علووي  ال ربيووة  -059
   0984 0ط اللاهرة

دار الفكووور  -أبوووي الفضوووا إبوووراهي محمووود تحليووو :  -, المبوووردالكاموووا فوووي اللاوووة يا دب  -011
   0992 3ط  اللاهرة –ال ربي 

 -مكتبووة الخووانءي -عبوود السوو   محموود هووارينتحليوو :  - هووو(081) سوويبيبهل الكتوواب  -010
   0988 3ط اللاهرة

مكتبوة  -محمويد محمود الطنواحي: تحلي  - هو(322)الفارسّي علي , أبي كتاب ال. ر  -012
   0988 0ط مصر –اللاهرة  -الخانءي

تحليووو  :محمووود عبووود اللوووادر -ه(205كتووواب النووويادر فوووي اللاوووة ,أبوووي زيووود ا نصوووار )  -013
   0980 0دار ال.ري  ط-أحمد

محموود بوون عبوود اهلل , الكتيبووة الكامنووة فووي موون للينوواه با نوودلس موون .وو راأ الما ووة الثامنووة  -014
   0913 0ط إحسان عباستحلي :  - هو(221) لسان الدين بن الخطيب

مكتبوة المثنوى  - هوو(0112) حواءي خليفوة, ي الكتوب يالفنوينك.ف الظنين عون أسوام  -015
    0940 باداد –

عبود اهلل بون عبود المودمن بون اليءيوه بون عبود اهلل بون علوى  ,الكنوز فوي اللوراأات ال .ور  -011
 اللوواهرة –مكتبووة الثلافووة الدينيووة  -خالوود الم.ووهدانيتحليوو :  - هووو(240ابوون المبووارك )

   2114 0ط
 هو  0404 3ط بيريت –دار صادر  - هو(200) ر, ابن منظي لسان ال رب  -012
ءام وووة أ   -رسوووالة لنيوووا درءوووة الووودكتيراه -, محمووود أحمووود سووو يد ال مووور لاوووات قووويس  -018

   0982المملكة ال ربية الس يدية  -اللر 
الهي ووووة ال امووووة ل.وووو ين  -, دراسووووة تاريخيووووة يصووووفية, ضوووواحي عبوووود البوووواقيلاووووات تمووووي   -019

   0985 -اللاهرة -المطابع ا ميرية
دار ال.وري   -محمود حماسوة عبود اللطيوف -, دراسوة فوي الضوريرة ال.و ريةلاة ال. ر  -021

   0991 0ط
 هو(332عبد الرحمن بن إسحا  الباداد  النهايند  الزءاءي, أبي اللاس  )  ال مات,  -020

   0985 2دم.  ط -الفكر دار -المبارك مازن تحلي : -
 -الفكووور دار -النبهوووان اإللوووه عبووود تحليووو : - هوووو(101) ال كبووور  البلووواأ أبوووي اللبووواب,  -022

   0995 0دم.  ط
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 الصاعد  سال  بن إبراهي  تحلي : -هو( 221بن الصا ث )ال الملحة, .رل في اللمحة  -023
   2114 0ط ال ربية المنيرة المدينة -اإلس مية بالءام ة ال لمي البحث عمادة-

 دار -فووارس ا زفووتحليوو :  – هووو(392أبووي الفووتح عثمووان بوون ءنووي الميصوولي ) , اللمووع  -024
 الكييت  -الثلافية الكتب

تحلي :سوووو يد -ه(522أبووووي البركووووات ابوووون ا نبووووار ) لمووووع ا دلووووة فووووي أصوووويا النحووووي,  -025
   0952مطب ة الءام ة السيرية -ا فااني

أحموود عبوود الافووير  - هووو(321)الحسووين بوون أحموود بوون خالييووه , لوويس فووي كوو   ال وورب  -021
   0929 2ط  -مكة المكرمة  -عطار

 صوالح الورحمن عبد كيب الخ ف من مسا ا الخ ف في همع الهيامع, باس  اتما ف  -022
   2118 -غزة -الءام ة اإلس مية -دراسة لنيا درءة الماءستير -البابلي

تحلي :  - هو(402محمد بن ء فر اللزاز الليرياني ) , ما يءيز لل.اعر في الضريرة  -028
  الكييت -ريبةدار ال  -ص ل الدين الهاد ي رمضان عبد التياب, 

تحليو :  - هوو(132ضياأ الدين بون ا ثيور, ), المثا السا ر في أدب الكاتب يال.اعر  -029
 –الفءالوة  -دار نهضوة مصور للطباعوة يالن.ور يالتيزيوع -أحمد الحيفي, بودي  طبانوة

  اللاهرة
ءام ووة ا   -ال.وو ر , ريووار يووينس السووياد ال.وواهد فووي الريايووة البصوورة: مءلووة آداب  -081

   2100  51 ال دد -قار
 هوو(508أبي الفضا أحمد بون محمود بون إبوراهي  الميوداني النيسوابير  ) ,مءمع ا مثاا  -080

  لبنان -بيريت –دار الم رفة -محمد محيى الدين عبد الحميدتحلي :  -
أبوي الفوتح عثموان بون ءنوي  , المحتسب في تبيين يءيه .ياا اللراأات ياإليضال عنهوا  -082

   0999 المءلس ا على لل. ين اإلس مية-يقافيزارة ا -هو( 392الميصلي )
موود ا سوود  حالمَهلووب بوون أ, حيحصووالنصوويح فووي تهنووايب الكتَوواب الءووامع ال رالنمختصوو  -083

دار أهوا السونة ي دار التيحيود, -لي أحمود بون فوارس السوتحليو :  - هوو(435) يدلسنن ا 
   2119 0ط الريار –

 –دار إحيوواأ التووراث ال ربووي  -اخليووا إبووراه  ءفووا - هووو(458) , ابوون سوويدةالمخصووا  -084
   0991 0ط بيريت

 0ط عموووووان -الفكووووور دار -السوووووامرا ي إبوووووراهي  -يياقوووووع أسوووووطيرة النحييوووووة, المووووودارس  -085
0982   

   2110 3أربد, ا ردن ط -دار ا ما -, خديءة الحديثيالمدارس النحيية  -081
  2اللاهرة ط -دار الم ارف -ضيف .يقي ,المدارس النحيية  -082
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   2113ال ربية  دار اآلفا  -ه(350)اللاي  الطيب أبي حييين,الن مراتب  -088
االسووكندرية  -دار الم رفووة الءام يووة -, عبوود اهلل الخثوورانمراحووا تطووير الوودرس النحووي   -089

0993   
فوداد علوي تحليو :  -ه(900)ءو ا الودين السوييطي, المزهر في علي  اللاوة يأنياعهوا  -091

   0998 0ط بيريت –دار الكتب ال لمية -منصير
محموووود خيوووور تحليوووو : - هووووو(101) , أبووووي البلوووواأ ال كبوووور مسووووا ا خ فيووووة فووووي النحووووي  -090

   0992 0ط بيريت –دار ال.ر  ال ربي -الحلياني
تحليو : مصوطفى عبود  - هوو(415) النيسابير  ابن البيع, المستدرك على الصحيحين  -092

   0991 0ط بيريت –دار الكتب ال لمية  -اللادر عطا
أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبا بون هو ا بون أسود  -بن حنبامسند اإلما  أحمد   -093

مدسسووة  -عووادا مر.وود, يآخوورين, ي .وو يب ا رنووديط تحليوو :  - هووو(240ال.وويباني )
   2110 0ط الرسالة

 -دار الءيووا للطباعووة يالن.وور يالتيزيووع -خليووا محموود محموويد تحليوو :-المسووند الءووامع  -094
   0993 0ط المطبيعات, الكييتال.ركة المتحدة لتيزيع الصحف ي ي  ,بيريت

أبووي محموود مكووي بوون أبووي طالووب َحّمووي  بوون محموود بوون مختووار  , م.ووكا إعووراب اللوورآن  -095
 –مدسسوووة الرسوووالة  -حوووات  صوووالح الضوووامنتحليووو :  - هوووو(432الليسوووي الليريانوووي )

 هو  0415 2ط بيريت
 للدي ا التراث إحياأ دار -هو( 392, أبي الفتح عثمان بن ءني الميصلي ) المنصف,  -091

   0954 0 ط -
مركوز البحويث فوي  - هوو(321محمد بن أحمود بون ا زهور  الهوري ) ,م اني اللراأات   -092

   0990 0ط المملكة ال ربية الس يدية -ءام ة الملك س يد -كلية اآلداب
محموود علووي تحليوو :  - هووو(338أبووي ء فوور النحوواس أحموود بوون محموود ) , م وواني اللوورآن  -098

   0419 0ط رمةكمكة الم -ءام ة أ  اللر   -الصابيني
محمود علوي النءوار , ي أحمود ييسوف النءواتيتحليو :  - هو(212) , الفراأم اني اللرآن  -099

 0ط مصر –دار المصرية للتأليف يالترءمة  -عبد الفتال إسماعيا ال.لبي, ي 
دار الكتووووب  -مكتبووووة اللدسووووي - هووووو(384) عبيوووود اهلل المرزبوووواني, أبووووي م ءوووو  ال.وووو راأ  -211

   0982 2ط لبنان – بيريت -ال لمية
 - هوو(482) ا ندلسوي البكور  أبيعبيود يالمياضوع, الوب د أسوماأ مون است ء  ما م ء   -210

    0983 3بيريت ط -الكتب عال  -السلا : مصطفى تحلي 
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أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بون عثموان  ,م رفة اللراأ الكبار على الطبلات يا عصار  -212
   0992 0ط -ر الكتب ال لميةدا - هو(248بن َقاينماز الاهبي )

 -ه(210) ا نصوووار  ه.وووا  ابووون الووودين ءمووواا ا عاريوووب, كتوووب عووون اللبيوووب مانوووي  -213
      0985 دم.  -الفكر دار - اهلل حمد علي يمحمد , المبارك مازن تحلي 

 4ط دار السوواقي - هووو(0418ءووياد علووي ), المفصووا فووى توواريخ ال وورب قبووا اإلسوو    -214
2110   

أبوووي اللاسووو  محمووويد بووون عموووري بووون أحمووود, ءوووار اهلل  , ة اإلعووورابالمفصوووا فوووي صووون   -215
    0993 0ط بيريت –مكتبة اله ا -علي بي ملح تحلي :  - هو(538الزمخ.ر  )

 ,تحليووو : أحمووود محمووود .ووواكر - هوووو(018) المفضوووا بووون محمووود الضوووبي, المفضوووليات  -211
  1ط اللاهرة –دار الم ارف  -يعبد الس   محمد هارين

 -يالتيزيوع للن.ور المسويرة دار - السامرا ي عبيد إبراهي  , النحيية مدارسال في المفيد  -212
   2112 0عمان  ط

 -مطووابع ا هوورا  -محموود عبوود الخوال  عظيمووةتحليو :  - هووو(285) , المبووردالملتضوب  -218
   0994اللاهرة 

 اهلل يعبووووود الءووووويار , السوووووتار عبووووود أحمووووود تحليووووو : ,ه(119)عصوووووفير ابووووون الملووووورب,  -219
  باداد -ال اني مطب ة-الءبير 

 بيريت  -الءام ة اللبنانية -, س يد ا فاانيمن تاريخ النحي ال ربي  -201
تحلي :  - هو(824) ءماا الدين أبي المحاسن ,المنها الصافي يالمستيفى ب د اليافي  -200

  الهي ة المصرية ال امة للكتاب -محمد محمد أمين
 - هووو( 321بوون ب.وور اآلموود  ) أبووي اللاسوو  الحسوون  ,الميازنووة بووين أبووي تمووا  يالبحتوور   -202

 مكتبوة الخوانءي, 4ط دار الم وارف -عبود اهلل المحوارب , يالسيد أحمد صولرتحلي : 
   09994 0ط

 فوداد تحليو : محمود - هوو(029) المودني أنوس ا صوبحي بون مالك, مالك اإلما  ميطأ  -203
   0985لبنان  – بيريت -ال ربي التراث إحياأ دار -الباقي عبد

ءام وووة  -فوووي قياعووود اللاوووة ال ربيوووة, مصوووطفى عبووود ال زيوووز السنسووورءي النحوووي الكاموووا  -204
    0921المنيرة  -مكتبة ال.باب -الكييت

تحليو :  -ه(522)أبي البركات كمواا الودين ا نبوار , نزهة ا لباأ في طبلات ا دباأ  -205
   0985 3ط ا ردن –الزرقاأ  -مكتبة المنار -إبراهي  السامرا ي

 -دار الفكور اللبنواني -, طو ا ع موةي مدرسوتي البصورة يالكيفوةن.أة النحي ال ربي ف  -201
   0992 0بيريت ط
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  2اللاهرة ط -دار الم ارف -, محمد طنطاي النحاة رن.أة النحي يتاريخ ا.ه  -202
مطب ووووة  - هووووو(332قدامووووة بوووون ء فووور بوووون قدامووووة بوووون زيووواد الباووووداد , )  ,نلووود ال.وووو ر  -208

 هو 0312 0ط قسطنطينية –الءيا ب 
دار الكتوب ياليثوا    - هوو(233.هاب الدين النويير  ) , رب في فنين ا دبنهاية ا   -209

 هو  0423 0ط اللاهرة -الليمية
عبود تحليو :  -ه(900), ءو ا الودين السوييطيهمع الهيامع فوي .ورل ءموع الءياموع  -221

  مصر –المكتبة التيفيلية  -الحميد هنداي 
دار  - هو(900) الحسن السمهيد نير الدين أبي , يفاأ اليفاأ بأخبار دار المصطفى  -220

 هو  0409 0ط بيريت –الكتب ال لمية 
 - هوووو(214صووو ل الووودين خليوووا بووون أيبوووك بووون عبووود اهلل الصوووفد  ) , الووويافي باليفيوووات  -222

   2111 بيريت –دار إحياأ التراث  -يتركي مصطفى ,أحمد ا رناديطتحلي : 
ال زيور اللاضوي الءرءواني أبي الحسن علي بن عبود  , اليساطة بين المتنبي يخصيمه  -223

مطب وة عيسوى  -علي محمد البءواي ي محمد أبي الفضا إبراهي , تحلي :  - هو(392)
  البابي الحلبي ي.ركاه
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